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NOTÍCIAS 

 
STJ. Previdência complementar. Contribuições. Devol ução. Correção. 
Expurgos inflacionários. Correção monetária. Recurs os repetitivos.  No 
julgamento de recurso repetitivo, a 2ª Seção do STJ fixou três teses relativas à 
devolução de contribuições de previdência privada: 1) os expurgos inflacionários são 
devidos na restituição de ex-participante do plano; 2) o recibo de quitação passado 
de forma geral não abrange os expurgos; 3) a atualização monetária das 
contribuições devolvidas deve ser calculada pelo IPC, por ser o índice que melhor 
representa a perda do poder aquisitivo da moeda. As teses foram fixadas em 
recurso especial julgado sob o rito dos repetitivos, conforme o art. 543-C do CPC. 
Não será admitido recurso ao STJ contra decisões de tribunais que adotarem esse 
entendimento. Quanto ao cabimento de expurgos inflacionários, a Súmula 289 
consolidou o entendimento de que «a restituição das parcelas pagas a plano de 
previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a 
efetiva desvalorização da moeda». Segundo a jurisprudência, a utilização de índice 
que realmente garanta a recomposição plena deve ocorrer mesmo que o estatuto da 
entidade estabeleça critério diverso. Assim, os expurgos inflacionários são devidos. 
No julgamento de demandas referentes à devolução das contribuições pagas por 
participantes de planos de previdência privada, o STJ entende que «a quitação 
outorgada por instrumento de transação de forma geral só é válida para os valores 
efetivamente recebidos pelos ex-associados, não alcançando os expurgos 
inflacionários». Sobre o índice de correção aplicável, o STJ considera que o IPC é o 
indicador mais eficiente para refletir a perda do poder aquisitivo do dinheiro. Por 
isso, deve ser usado na correção do valor das contribuições devolvidas aos ex-
participantes pelas entidades de previdência. O relator foi o Min. RAUL ARAÚJO. 
(Rec. Esp. 1.183.474) 
 
STJ. Empregado. Eletricidade. Exposição habitual. A posentadoria especial. 
Cabimento.  A 1ª Seção do STJ decidiu, em recurso representativo de matéria 
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repetitiva, que a exposição habitual do trabalhador à energia elétrica pode motivar a 
aposentadoria especial. A Seção rejeitou mais uma vez a pretensão do INSS, 
resistente ao entendimento. Para o INSS, a exclusão da eletricidade da lista de 
agentes nocivos, em decreto de 1997, tornaria impossível mantê-la como 
justificadora do tempo especial para aposentadoria. Porém, o Min. HERMAN 
BENJAMIN entendeu de forma diversa. Conforme o relator, a interpretação 
sistemática de leis e normas que regulam os agentes e atividades nocivos ao 
trabalhador leva a concluir que tais listagens são exemplificativas. Assim, deve ser 
considerado especial o tempo de atividade permanente e habitual que a técnica 
médica e a legislação considerem prejudicial ao trabalhador. (Rec. Esp. 1.306.113) 
 
STJ. Previdência complementar. Contribuições. Devol ução. Correção. Índices 
de correção do FGTS. Inaplicabilidade.  Os índices de correção de saldos do 
FGTS não se aplicam em demandas que discutem a correção monetária das 
contribuições que devem ser devolvidas por plano de previdência privada a ex-
beneficiário. Esse é o entendimento da 2ª Seção do STJ, que fixou a seguinte tese: 
«A Súmula 252/STJ, por ser específica para a correção de saldos do FGTS, não tem 
aplicação nas demandas que envolvem previdência privada». A tese foi fixada no 
julgamento de recurso repetitivo, relatado pelo Min. RAUL ARAÚJO, que segue o rito 
previsto no art. 543-C do CPC. O entendimento serve de orientação para todos os 
magistrados do país e, se for aplicado pelos tribunais de segunda instância, não 
caberá recurso ao STJ. A 2ª Seção julgou recurso especial de autoria do Instituto 
Conab de Seguridade Social (Cibrius), que não queria aplicar o IPC como índice de 
correção monetária de contribuições que teve de devolver a ex-participantes do 
plano. Seguindo o voto do relator, a Seção, por unanimidade de votos, negou o 
recurso especial. (Rec. Esp. 1.177.973) 
 
JEFs. TNU. Serralheiro. Atividade especial. Reconhe cimento. Aposentadoria 
especial. Cabimento.  A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais (TNU) determinou a nulidade de decisão que havia desconsiderado, para 
efeito de aposentadoria, a contagem de tempo de um trabalhador, referente ao 
período em que ele trabalhou como serralheiro. Por entender que a categoria 
profissional não estaria abrangida pelo Decreto 83.080/1979, e considerando 
ausência de formulário ou laudo pericial que pudesse enquadrá-la, por similaridade, 
entre as reconhecidas como especial, a Seção Judiciária do Rio Grande do Sul não 
considerou o período trabalhado pelo autor como serralheiro, de janeiro de 1984 a 
agosto de 1987. Com isso, o trabalhador teve prejudicada sua contagem de tempo 
para fins de aposentadoria junto ao INSS. O relator da matéria, Juiz Fed. JANILSON 
BEZERRA DE SIQUEIRA, destacou em seu voto que o acórdão da Turma Recursal 
do Rio Grande do Sul ocorreu em divergência e violação, em tese, ao direito 
uniformizado pelo STJ, ao não considerar a possibilidade de enquadrar, por 
similitude, a atividade de serralheiro às atividades consideradas insalubres, em 
função da ausência de formulário ou laudo pericial, «mesmo havendo o autor 
referido que a empresa estaria desativada». Com esses fundamentos, manifestou-se 
pelo provimento parcial do autor para, «reafirmando a tese de que a atividade de 



 
 
 

 

4 

serralheiro pode ser enquadrada como especial quando demonstrada similitude com 
as previstas no item 2.5.3 do Anexo II do Dec. 83.080/1979, declarar a nulidade da 
sentença e do acórdão impugnado no ponto, determinando a remessa dos autos ao 
juízo a quo, para reabertura da instrução para prova da semelhança das atividades, 
ficando as instâncias ordinárias vinculadas ao entendimento da TNU sobre a matéria 
de direito uniformizada». (Proc. 0007624-22.2008.4.04.7195) 
 
JEFs. TNU. Auxílio-reclusão. Benefício. Garantia. A ferição. Critério. Renda do 
segurado.  Qual renda deve ser considerada na hora de definir se há ou não direito 
ao auxílio-reclusão se, nos termos da Lei, a concessão desse benefício é devida 
apenas «para os dependentes dos segurados de baixa renda»? Assim, deve ser 
considerada a renda dos familiares do segurado ou a do próprio preso? Essa foi a 
discussão travada a partir de um recurso analisado pela Turma Nacional de 
Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU). Os autores do recurso, 
familiares de um preso segurado do INSS, contestam acórdão da Seção Judiciária 
do Rio Grande do Sul, que, para excluir o pagamento de auxílio reclusão, julgou que 
esse requisito financeiro deve se basear na renda do segurado. Para fundamentar o 
recurso contra esse posicionamento, os autores apontam divergência 
jurisprudencial, citando acórdão da própria TNU em sentido oposto, ou seja, de que 
a renda dos dependentes é que deve servir de parâmetro. O relator da matéria, Juiz 
Fed. ROGÉRIO MOREIRA ALVES, no entanto, observa que esse paradigma já foi 
devidamente superado, a partir de julgamento do STF, que impôs a adequação da 
jurisprudência da TNU. A decisão do STF, baseada em preceito constitucional, 
define que o parâmetro adotado deve ser o da renda do segurado preso e não a de 
seus dependentes, uma vez que «a redação dada ao referido dispositivo pela 
Emenda Const. 20/1998 restringiu o universo daqueles alcançados pelo auxílio-
reclusão, a qual adotou o critério da seletividade para apurar a efetiva necessidade 
dos beneficiários». Com base nesses fundamentos, o relator manifestou-se por 
negar provimento ao recurso, mantendo, portanto, a exclusão do benefício. O voto 
foi aprovado por unanimidade pelos demais conselheiros da TNU. (Proc. 
2010.71.61.004663-7) 
 
JEFs. TNU. Servidor público. Aposentadoria por inva lidez. Doença grave. 
Benefício. Valor integral. Concessão. Lei 8.112/199 0, art. 186. Rol 
exemplificativo.  A Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos 
Juizados Especiais Federais (TNU) garantiu a uma servidora pública inativa, 
aposentada por invalidez com proventos proporcionais, a reversão de seus 
benefícios para aposentadoria integral. O caso em análise foi proposto por uma 
aposentada da Universidade Federal de Santa Maria, para que a União fosse 
condenada a rever o ato administrativo de concessão de seu benefício para 
proventos integrais, em virtude de doença grave não elencada no rol do art. 186 da 
Lei 8.112/1990. Ela teve o seu requerimento junto à Universidade indeferido, com a 
justificativa de que sua doença «não se enquadra nas situações previstas na 
legislação». A Turma Recursal do Rio Grande do Sul também negou o pedido da 
aposentada, enfatizando que o entendimento de que o rol do art. 186 do estatuto do 
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servidor público é taxativo. Diante das negativas, ela recorreu a TNU, com 
fundamento no art. 14, § 2º, da Lei 10.259/2001, alegando que o acórdão recorrido 
diverge da Jurisprudência do STJ. Para a relatora do processo na TNU, Juíza Fed. 
MARISA CLÁUDIA GONÇALVES CUCIO, o estatuto do servidor público enumerou 
algumas doenças como graves, contudo, esse rol não é taxativo. «Não há como 
considerar taxativo o rol descrito no citado dispositivo, haja vista a impossibilidade 
de a norma alcançar todas as doenças consideradas pela medicina como graves, 
contagiosas e incuráveis, sob pena de negar o conteúdo valorativo da norma inserta 
no inc. I do art. 40 da CF». (Proc. 2010.71.52.007392-5) 
 
JEFs. TNU. Previdenciário. Pensão por morte. Exérci to. Militar filiado há menos 
de 2 anos. Contribuição. Inexistência. Morte em sit uação alheia ao serviço. 
Benefício concedido.  Tem direito à pensão o dependente de militar que, sem ter 
atingido a condição de contribuinte, morreu em decorrência de fator alheio ao 
serviço? Para a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais 
(TNU), a resposta é positiva, com base em decisão do STJ neste sentido. No caso 
concreto, a TNU negou provimento a um recurso em que a União pretendia reformar 
o acórdão que confirmou a sentença de deferimento da pensão a familiar de um 
soldado morto nessas circunstâncias. O caso refere-se a um soldado que, em 2008, 
quando contava com apenas oito meses no Exército (portanto, sem ser contribuinte 
da pensão militar, que é cobrada compulsoriamente a partir de dois anos de 
exercício), foi assassinado em uma festa. Após a filha requerer e obter o 
reconhecimento do direito à pensão, a União ajuizou recurso contra a decisão, 
alegando que, além de ser não-contribuinte, o soldado morreu em situação alheia ao 
serviço militar, citando precedentes para sustentar sua tese. Foi relator o Juiz Fed. 
VLADIMIR SANTOS VITOVSKI, que manifestou-se pela rejeição do recurso da 
União, evocando o entendimento do STJ, no sentido de que é possível o 
deferimento de pensão militar ao praça não contribuinte obrigatório, ainda que seu 
falecimento não tenha tido relação com o serviço militar. (Proc. 200971530009038) 
 
TRF da 1ª Região. Previdenciário. Aposentadoria por  idade. Benefício recebido 
pelo marido. Esposa idosa. Benefício assistencial. Cabimento.  A 1ª Turma do 
TRF da 1ª Região negou provimento a uma apelação interposta pelo INSS contra 
decisão que julgou procedente pedido de concessão de benefício de assistência 
social a idosa, no valor de um salário mínimo. Em apelação, o INSS alega não 
estarem presentes os requisitos legais de concessão do benefício pleitado. Segundo 
o órgão, já que o marido da autora recebe o auxílio, ela não tem o direito. Ao 
analisar o caso, o relator KASSIO MARQUES concordou com a sentença proferida 
pelo primeiro grau. De acordo com ele, o art. 203, V, da CF, regulamentado pelas 
Leis 8.742/1993 e 12.470/2011, garante benefício mensal ao idoso que comprove 
não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 
família. Da mesma forma, a Lei 10.741/2003 previu que o benefício já concedido a 
qualquer membro da família não será computado para os fins de cálculo da renda 
familiar per capita, conforme apontou o magistrado. Ainda segundo o magistrado, «o 
perito judicial, ao haver visitado a residência da parte autora, fora expresso em 
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consignar [...] as precárias condições socioeconômicas em que vive». (Proc. 
0006614-07.2006.4.01.3311) 
 

RESENHA LEGISLATIVA 
 

Tipo  Número  Órgão  Resumo  Emissão  Publicação  Status  

DC SN   Abre aos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social da União, em favor 
dos Ministérios da Previdência Social, 
do Trabalho e Emprego e do 
Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome e de Transferências a Estados, 
Distrito Federal e Municípios, crédito 
suplementar no valor de R$ 
9.713.289.190,00, para reforço de 
dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. 

14/11/2012 16/11/2012  

PT 660  MPS-
PREVIC  

Aprovar as alterações propostas para o 
Regulamento do Plano Transitório de 
Benefícios, CNPB n° 1996.0052-19, 
administrado pela Fundação CELESC 
de Seguridade Social, nos termos do 
supracitado processo. 

13/11/2012 14/11/2012  

PT 659  MPS-
PREVIC  

Aprovar as alterações propostas para o 
Regulamento do Plano de Benefícios 
Alfa Prev - CNPB n° 1998.0048-56, 
administrado pela BB-Previdência 
Fundo de Pensão do Banco do Brasil. 

13/11/2012 14/11/2012  

PT 658  MPS-
PREVIC  

Aprovar as alterações propostas para o 
Regulamento do Plano de Benefícios 
Holcimprev - CNPB n° 1992.0020-29, 
administrado pela Multiprev Fundo 
Múltiplo de Pensão. 

13/11/2012 14/11/2012  

PT 657  MPS-
PREVIC  

Aprovar as alterações propostas para o 
Regulamento do Plano de Benefícios 
Aurora Prev, CNPB n° 1997.0010-47, 
administrado pela BB Previdência 
Fundo de Pensão do Banco do Brasil.  

13/11/2012 14/11/2012  

PT 656  MPS-
PREVIC  

Aprovar o Convênio de Adesão 
celebrado entre a Skingen Laboratório e 
Farmácia Ltda., Boticário Prev - CNPB 
n° 1995.0036-38, e a Boticário Prev 
Sociedade de Previdência Privada.  

13/11/2012 14/11/2012  

PT 655  MPS-
PREVIC  

Aprovar o Convênio de Adesão 
celebrado entre a Porto Seguro 
Telecomunicações S.A., Portoprev, 
CNPB n° 1993.0025-29, e a Portoprev - 
Porto Seguro Previdência 

13/11/2012 14/11/2012  
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Complementar. 

MP 589   Dispõe sobre o parcelamento de 
débitos junto à Fazenda Nacional 
relativos às contribuições 
previdenciárias de responsabilidade dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

13/11/2012 14/11/2012  

DC 7844   Regulamenta o art. 103-B da Lei n° 
11.196, de 21 de novembro de 2005 

13/11/2012 14/11/2012  

PT 654  MPS-
PREVIC  

Homologar o pedido de retirada de 
patrocínio da empresa Coca-Cola 
Concentrados e Refrigerantes Ltda do 
Plano de Benefícios CD, CNPB n° 
2005.0055-92, administrado pela 
Previcoke.  

12/11/2012 13/11/2012  

PT 653  MPS-
PREVIC  

Homologar o pedido de retirada de 
patrocínio da empresa SKY Brasil 
Serviços Ltda do Plano de Benefícios 
da Patrocinadora SKY Brasil Serviços 
Ltda, CNPB n° 1993.0007-47. 

12/11/2012 13/11/2012  

PT 652  MPS-
PREVIC  

Aprovar o "1° Termo Aditivo ao Termo 
de Retirada de Patrocinadora com 
Extinção de Plano e Rescisão de 
Convênio de Adesão de Patrocinadora 
ao HSBC Fundo de Pensão", de 25 de 
maio de 2012, tendo em vista a retirada 
de patrocínio Engevix O&M Óleo e Gás 
Ltda. do Plano de Aposentadoria 
AibelPrev - CNPB n° 2009.0001-29. 

12/11/2012 13/11/2012  

PT 651  MPS-
PREVIC  

Homologar o pedido de retirada de 
patrocínio da empresa Simples 
Participações e Promoções de Serviços 
Ltda.(nova denominação social da 
General Eletric Participações e 
Promoções de Serviços Ltda.) do Plano 
de Aposentadoria GEBSA-PREV - 
CNPB n° 1993.0034-11. 

12/11/2012 13/11/2012  

PT 650  MPS-
PREVIC  

Homologar o pedido de retirada de 
patrocínio da Nexteer Indústria e 
Comércio de Sistemas Automotivos 
Ltda. (nova denominação social da 
Saginaw Indústria e Comércio de 
Autopeças Ltda.), do Plano de 
Aposentadoria PREVI- DELPHI - CNPB 
n° 2008.0002-65. 

12/11/2012 13/11/2012  

PT 649  MPS-
PREVIC  

Homologar o pedido de retirada de 
patrocínio do Banco Cifra S/A (nova 
denominação social do Banco GE 
Capital S/A) do Plano de Aposentadoria 

12/11/2012 13/11/2012  
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GEBSA-PREV - CNPB n° 1993.0034-
11. 

MP 588   Abre crédito extraordinário, em favor de 
Operações Oficiais de Crédito, no valor 
de R$ 1.683.716.400,00, para o fim que 
especifica. 

12/11/2012 13/11/2012  

MP 587   Autoriza para a safra 2011/2012 o 
pagamento de valor adicional ao 
Benefício Garantia-Safra, de que trata a 
Lei n° 10.420, de 1/04/2002, e amplia 
para o ano de 2012 o Auxílio 
Emergencial Financeiro, de que trata a 
Lei n° 10.954, de 29/09/2004. 

09/11/2012 13/11/2012  

 
 

ACÓRDÃO EM DESTAQUE 
 

TRF DA 1ª REGIÃO 
 
Numeração Única: 293836620114013300 
APELAÇÃO CÍVEL 0029383-66.2011.4.01.3300/BA 
Processo na Origem: 293836620114013300 
RELATOR(A): DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES 
APELANTE: JOAO SOUSA DA PAIXAO  
ADVOGADO: NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA E OUTROS(AS) 
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
PROCURADOR:ADRIANA MAIA VENTURINI  
 

EMENTA 
 
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. RENÚNCIA. 
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE NOVO 
BENEFÍCIO. DESAPOSENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO PATRIMONIAL 
DISPONÍVEL. LEI 8.213/1991, ART. 18, § 2º. 
1. A respeito da preliminar de decadência ou prescrição do direito de pedir a revisão 
da renda mensal inicial da aposentadoria recebida, é de se rejeitá-la, pois, o que se 
pretende é a renúncia ao benefício e o aproveitamento dos períodos posteriores à 
jubilação em que foram vertidas contribuições do RGPS, para a concessão de novo 
benefício mais vantajoso. É de se rejeitar também a alegação de decadência de 
renunciar ao direito, posto que exercido legitimamente e compatível com o 
ordenamento jurídico. 
2. Consoante jurisprudência firmada pelas duas Turmas que compõem a Primeira 
Seção deste Tribunal, ressalvado o ponto de vista contrário do próprio relator, é 
possível a renúncia à aposentadoria por tempo de contribuição anteriormente 
concedida e a obtenção de uma nova aposentadoria, no mesmo regime ou em 
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regime diverso, com a majoração da renda mensal inicial, considerando o tempo de 
serviço trabalhado após a aposentação e as novas contribuições vertidas para o 
sistema previdenciário. 
3. Fundamenta-se a figura da desaposentação em duas premissas: a possibilidade 
do aposentado de renunciar à aposentadoria, por se tratar de direito patrimonial, 
portanto, disponível, e a natureza sinalagmática da relação contributiva, vertida ao 
sistema previdenciário no período em que o aposentado continuou em atividade 
após a aposentação, sendo descabida a devolução pelo segurado de qualquer 
parcela obtida em decorrência da aposentadoria já concedida administrativamente, 
por consistir em direito regularmente admitido. Precedentes do STJ. 
4. Implantação do novo benefício, na ausência de requerimento administrativo, a 
partir da data do ajuizamento da ação. 
5. As parcelas vencidas deverão ser compensadas com aquelas percebidas pela 
parte autora com a aposentadoria anterior desde a data de início do novo benefício e 
pagas acrescidas de correção monetária e juros de mora, na forma do Manual de 
Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010. 
6. Fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre 
o valor da condenação até a prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 
111/STJ. 
7. O INSS é isento do pagamento das custas processuais, por força do disposto no 
art. 4º, I, da Lei n. 9.289/96, exceto as em reembolso. 
8. Apelação a que se dá provimento. 
 

ACÓRDÃO 
 
Decide a Primeira Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação. 
Primeira Turma do TRF da 1ª Região – 19/09/2012. 
 
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES 
Relator 
 

RELATÓRIO 
 
Trata-se de recurso de apelação interposto de sentença que julgou improcedente o 
pedido formulado na presente ação ordinária, por meio da qual a parte autora 
pretende a condenação do INSS a cessar o atual benefício de aposentadoria por 
tempo de contribuição e a conceder-lhe nova aposentadoria, após o cômputo das 
contribuições vertidas ao RGPS posteriores à concessão originária. 
Em suas razões recursais, alega a parte autora que o segurado do INSS pode 
renunciar à aposentadoria de que é titular, com vistas à obtenção de outro benefício, 
sendo desnecessária a devolução dos valores que percebeu enquanto aposentado. 
Por tais razões, requer a reforma da sentença, para reconhecer o direito a renunciar 
à aposentadoria e, ato contínuo, condenar o INSS a conceder-lhe novo benefício de 
aposentadoria por tempo de contribuição, bem como a pagar-lhe honorários 
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. 
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O INSS, por sua vez, em contrarrazões, alega, em preliminar, a decadência do 
direito à revisão da renda mensal inicial do benefício previdenciário do autor e a 
prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o 
ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, «caput», da Lei 8.213/1991. 
No mérito, sustenta a impossibilidade de conversão do benefício (desaposentação); 
a constitucionalidade e imperatividade da vedação legal ao emprego das 
contribuições posteriores à aposentadoria; que o contribuinte em gozo de 
aposentadoria pertence a uma espécie que apenas contribui para o custeio do 
sistema, não para a obtenção de benefícios; que, ao aposentar-se, o segurado fez 
uma opção por uma renda menor, mas recebida por mais tempo; que o ato jurídico 
perfeito não pode ser alterado unilateralmente e que a decisão viola o art. 18, § 2º da 
Lei 8.213/1991, pois não se trata de mera desaposentação. 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
DA DECADÊNCIA. 
 
A respeito da preliminar de decadência ou prescrição do direito de pedir a revisão da 
renda mensal inicial da aposentadoria recebida, é de se rejeitá-la, pois, o que se 
pretende é a renúncia ao benefício e o aproveitamento dos períodos posteriores à 
jubilação em que foram vertidas contribuições do RGPS, para a concessão de novo 
benefício mais vantajoso. É de se rejeitar também a alegação de decadência de 
renunciar ao direito, posto que exercido legitimamente e compatível com o 
ordenamento jurídico. 
 
DO MÉRITO. 
 
A questão posta nos autos diz respeito à pretensão de se renunciar à aposentadoria 
por tempo de contribuição anteriormente concedida e a obtenção de uma nova 
aposentadoria, no mesmo regime ou em regime diverso, com a majoração da renda 
mensal inicial, considerando o tempo de serviço trabalhado após a aposentação e as 
novas contribuições vertidas para o sistema previdenciário. 
Fundamenta-se a figura da desaposentação em duas premissas: a possibilidade do 
aposentado de renunciar à aposentadoria, por se tratar de direito patrimonial, 
portanto, disponível, e a natureza sinalagmática da relação contributiva, vertida ao 
sistema previdenciário no período em que o aposentado continuou em atividade 
após a aposentação. 
A primeira delas não tem base jurídica, já que o ato de aposentadoria constitui-se 
em ato administrativo unilateral e vinculado. Tendo o trabalhador preenchido todos 
os requisitos legais para a obtenção do benefício, a Administração tem a obrigação 
de concedê-lo, não havendo como o seu beneficiário postular a renúncia de um ato 
administrativo, já que não depende dele a concessão do benefício. 
A segunda premissa esbarra na redação do § 2º do art. 18 da Lei 8.213/1991, com a 
redação dada pela Lei 9.528/1997, que dispõe: 
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"Art. 18. (...) 
§ 2º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social-RGPS que permanecer 
em atividade sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação 
alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao 
salário-família e à reabilitação profissional, quando empregado". 

 
Não obstante o ponto de vista contrário do próprio relator, cujas razões seguem em 
anexo, as duas Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal, na linha da 
jurisprudência predominante no Egrégio STJ, a quem compete a uniformização das 
questões infraconstitucionais, por considerar a aposentadoria um direito patrimonial 
disponível, acabaram por firmar posição no sentido de acolher a possibilidade 
jurídica da assim chamada desaposentação. 
Segundo essa orientação jurisprudencial, a desaposentação não contrariaria o 
interesse público e poderia ser pleiteada em manifestação unilateral do 
administrado. 
Assim, consoante a posição agora predominante nesta Corte Regional (volto a dizer: 
ressalvando-se o ponto de vista do relator), seria possível transformar os proventos 
de uma aposentadoria já concedida em proventos mais favoráveis ao aposentado, 
com a utilização do tempo de serviço posterior à jubilação, procedendo-se a novo 
cálculo da renda mensal inicial, sem a necessidade de devolução dos valores já 
recebidos. 
Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes do STJ: 
 

«AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. 
DESAPOSENTAÇÃO. RENÚNCIA À APOSENTADORIA. DEVOLUÇÃO DE 
VALORES. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL 
PELO STF. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DE 
MATÉRIA CONSTITUCIONAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 
DESCABIMENTO. 
1. O reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte não enseja o 
sobrestamento do julgamento dos recursos especiais que tramitam neste Superior 
Tribunal de Justiça. Precedentes. 
2. A renúncia à aposentadoria, para fins de concessão de novo benefício, seja no 
mesmo regime ou em regime diverso, não implica em devolução dos valores 
percebidos. 
3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame 
de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para fim de 
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo 
Tribunal Federal. 
4. Agravo regimental desprovido.» (STJ, Ag. Reg. no Rec. Esp. 1.267.797/SC, Rel.: 
Min. VASCO DELLA GIUSTINA, 6ª T., j. em 21/06/2011, DJe 03/11/2011) 
 
«AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 
SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. RENÚNCIA À 
APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS 
PERCEBIDAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. 
1. O fato de a matéria ter sido reconhecida como de repercussão geral perante o 
Supremo Tribunal Federal não impede o julgamento do recurso especial, apenas 
assegura o sobrestamento do recurso extraordinário interposto. Precedentes do STJ. 



 
 
 

 

12 

2. É assente nesta Corte o entendimento no sentido da possibilidade de 
desaposentação e de utilização das contribuições vertidas para cálculo de novo 
benefício previdenciário, sendo desnecessária a devolução de parcelas pretéritas 
percebidas a título de proventos de aposentadoria. 
3. Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. 
4. Agravo interno ao qual se nega provimento.» (STJ, Ag. Reg. no Rec. Esp. 
1.240.362/SC, Rel.: Min. CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/SP), 6ª T., j. em 03/05/2011, DJe 18/05/2011). 

 
Além disso, em consonância com a posição adotada pela maioria em nossa Turma, 
entendeu-se também que o disposto no art. 18, § 2º, da Lei. 8.213/1991 deve ser 
interpretado de forma sistemática com o art. 124, II, do mesmo diploma legal, que 
proíbe apenas a concessão de nova aposentadoria ao segurado já aposentado, 
quando permanece ou retorna à atividade profissional, mas desde que represente 
cumulação de benefícios, não impedindo a renúncia da aposentadoria e a 
concessão de novo benefício. 
Ocorrendo a renúncia, que possui efeitos «ex nunc», tem-se por afastada a vedação 
legal, por não mais se tratar da situação disciplinada pela norma. 
Quanto ao Dec. 3.048/1999, com redação dada pelo Dec. 3.265/1999, que 
estabelece que os benefícios concedidos pela Previdência Social são irreversíveis 
(ato jurídico perfeito) e irrenunciáveis (dado o seu caráter alimentar), entendeu-se 
não haver óbice legal ao exercício do direito de renúncia, tendo em vista que a 
vedação contida do referido decreto (art. 181-B) não tem força para criar, extinguir 
ou modificar direito, dada sua natureza meramente regulamentadora, pelo que tal 
impedimento só seria possível mediante lei no sentido formal. 
Por outro lado, a vedação em questão foi instituída com a finalidade de preservar o 
interesse do segurado e não de obstar a opção por outro benefício mais vantajoso. 
Nesse sentido, precedentes do TRF2 e TRF4, respectivamente, que orientaram a 
posição adotada pela eminente Desembargadora Federal Ângela Catão, em seu 
voto-vogal vencedor, proferido nos autos da APREENEC 2009.37.00.002691-8/MA, 
assim ementados: 
 

«PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA AO 
BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. DIREITO DE NATUREZA 
PATRIMONIAL E, PORTANTO, DISPONÍVEL. INEXISTÊNCIA DE 
OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO DOS PROVENTOS RECEBIDOS. VERBA 
DE CARÁTER ALIMENTAR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. 
I – A inexistência de dispositivo legal que proíba a renúncia ao benefício 
previdenciário legalmente concedido deve ser considerada como possibilidade para a 
revogação do benefício a pedido do segurado. 
II – A desaposentação atende de maneira adequada aos interesses do cidadão. A 
interpretação da legislação previdenciária impõe seja adotado o entendimento mais 
favorável ao beneficiário, desde que isso não implique contrariedade à lei ou despesa 
atuarialmente imprevista, situações não provocadas pelo instituto em questão. 
III – Da mesma forma, o fenômeno não viola o ato jurídico perfeito ou o direito 
adquirido, preceitos constitucionais que visam à proteção individual e não devem ser 
utilizados de forma a representar desvantagem para o indivíduo ou para a sociedade. 
A desaposentação, portanto, não pode ser negada com fundamento no bem-estar do 
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segurado, pois não se está buscando o desfazimento puro e simples de um benefício 
previdenciário, mas a obtenção de uma nova prestação, mais vantajosa porque 
superior.  
IV – Quanto à natureza do direito em tela, a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça é assente no sentido de que a aposentadoria é direito personalíssimo, o que 
não significa que seja direito indisponível do segurado. A par de ser direito 
personalíssimo, tem natureza eminentemente de direito disponível, subjetivo e 
patrimonial, decorrente da relação jurídica mantida entre segurado e Previdência 
Social, logo, passível de renúncia, independentemente de aceitação da outra parte 
envolvida, revelando-se possível, também, a contagem de tempo para a obtenção de 
nova aposentadoria, no mesmo regime ou em outro regime previdenciário. 
Precedentes.  
V – O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o ato de renunciar ao benefício não 
envolve a obrigação de devolução de parcelas, pois, enquanto perdurou a 
aposentadoria, o segurado fez jus aos proventos, sendo a verba alimentar 
indiscutivelmente devida. Precedentes.  
VI – Apelação cível desprovida.» (TRF da 2ª Região, AC 201051018045574, 1ª T. 
Esp., Rel.: Des. Fed. ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, 03/03/2011) 
 
«PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES. DESAPOSENTAÇÃO PARA 
RECEBIMENTO DE NOVA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 
NORMA IMPEDITIVA. 
1. Os benefícios previdenciários possuem natureza jurídica patrimonial. Assim sendo, 
nada obsta sua renúncia, pois se trata de direito disponível do segurado (precedentes 
deste Tribunal e do STJ). 
2. A disponibilidade do direito prescinde da aceitação do INSS. O indeferimento, com 
fundamento no artigo 181-B do Dec. 3.048/99, é ilegal por extrapolar os limites da 
regulamentação. 
3. A admissão da possibilidade da desaposentação não pressupõe a 
inconstitucionalidade do § 2º do art. 18 da Lei 8.213/1991. Este dispositivo disciplina 
sobre outras vedações, não incluída a desaposentação. A constitucionalidade do § 2º 
do art. 18 da Lei 8.213/1991 não impede a renúncia do benefício, tampouco 
desaposentação, isto é, a renúncia para efeito de concessão de novo benefício no 
mesmo RGPS, ou em regime próprio, com utilização do tempo de 
serviço/contribuição que embasava o benefício originário. 
4. A efetivação do direito à renúncia impõe afastar eventual alegação de 
enriquecimento sem causa do segurado, uma vez que a percepção do benefício 
decorreu da implementação dos requisitos legais, incluídos nestes as devidas 
contribuições previdenciárias e atendimento do período de carência. De outra parte, o 
retorno à atividade laborativa ensejou novas contribuições à Previdência Social e, 
mesmo que não remetam ao direito de outro benefício de aposentação, pelo princípio 
da solidariedade, este também deve valer na busca de um melhor amparo 
previdenciário. 
5. Do ponto de vista da viabilidade atuarial, a desaposentação é justificável, pois o 
segurado goza de benefício jubilado pelo atendimento das regras vigentes, 
presumindo-se que o sistema previdenciário somente fará o desembolso frente a este 
benefício pela contribuição no passado. Todavia, quando o beneficiário continua na 
ativa, gera novas contribuições, excedente à cotização atuarial, permitindo a 
utilização para obtenção do novo benefício, mesmo que nosso regime não seja da 
capitalização, mas pelos princípios da solidariedade e financiamento coletivo. 6. 
Embargos Infringentes a que se nega provimento.» (TRF da 4ª Região, EINF 
5010614-84.2011.404.7100, 3ª Seção, Relator p/ Acórdão João Batista Pinto Silveira, 
D.E. 30/03/2012) 
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Implantação do novo benefício, na ausência de requerimento administrativo, a partir 
da data do ajuizamento da ação. 
As parcelas vencidas deverão ser compensadas com aquelas percebidas pela parte 
autora com a aposentadoria anterior desde a data de início do novo benefício e 
pagas acrescidas de correção monetária e juros de mora, na forma do Manual de 
Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21/12/2010. 
Invertidos os ônus da sucumbência. 
Fixo os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor 
da condenação até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111/STJ. 
O INSS é isento do pagamento das custas processuais, por força do disposto no art. 
4º, I, da Lei 9.289/1996, exceto as em reembolso. 
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO à apelação. 
É como voto. 
 
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES 
Relator 
 

CERTIDÃO 
 
Certifico que a(o) egrégia (o) PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o 
processo  em  epígrafe , em  Sessão realizada nesta data , proferiu a 
seguinte decisão: 
 

«A Turma, por unanimidade, deu provimento à  apelação,  nos  termos  do voto do 
Relator.» 

 
Participaram do Julgamento os Exmos. Srs. JUIZ FEDERAL  MIGUEL  ANGELO DE  
ALVARENGA  LOPES  (CONV.),  conforme  ATO/PRESI/ASMAG  -  1367  de 
12/09/2012, e DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES. 
 
Brasília, 19 de setembro de 2012. 
 
LILIO DA SILVA RAMOS 
Secretário(a) 

 
EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA 

 
TRF DA 1ª REGIÃO 

 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADO R RURAL. 
ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BA SEADA 
EM INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL. TERMO INICIAL. CORRE ÇÃO 
MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CON CEDIDA DE 
OFÍCIO. POSSIBILIDADE: REQUISITOS PREENCHIDOS.  



 
 
 

 

15 

1. Antecipação de tutela deferida "de oficio" em razão do preenchimento dos 
requisitos do art. 273 do CPC, e diante da ausência de impedimento processual, 
conforme normas dos arts. 515, § 1º, 516, 798, 461, caput, §§ 3º e 4º e 644, todos 
do Código de Processo Civil.  
2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural por provas testemunhal e material, 
na forma do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a idade superior a 60 anos, o 
segurado tem direito à aposentadoria por idade.  
3. Contrato particular de compra e venda de imóvel rural datado de 14.05.2002 (fl. 
11), guia de recolhimento de imposto de transmissão inter vivos (fl. 12) e 
declarações anuais de produtor rural dos anos de 1991/1992 constituem início de 
prova documental de que o autor esteve em exercício efetivo de trabalho rural, em 
atenção à solução pro misero, adotada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, 
devendo ser corroborado por prova testemunhal.  
4. A concessão do benefício de aposentadoria por idade a trabalhador rural 
subsume-se ao quanto disposto no art. 142 da Lei 8.213/91.  
5. Quanto à data inicial do benefício, a Lei 8.213/91, em seu artigo 49, I, "b", dispõe 
que a aposentadoria será devida a partir da data do requerimento administrativo, 
observada a prescrição qüinqüenal, e na sua ausência, a partir do ajuizamento da 
ação, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1057704-SC).  
6. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da 
Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010.  
7. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas 
(Súmula 111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4o, do CPC, e a 
jurisprudência desta Corte.  
8. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição 
federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando 
lei estadual específica prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, 
Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a 
Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 
9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.  
9. A determinação de pagamento das parcelas vencidas de uma só vez não exclui a 
adoção do procedimento legal visando à sua cobrança (§§ 1º e 2º do art. 100 da 
Constituição Federal).  
10. Apelação do autor, apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, a 
que se dá parcial provimento. Antecipação de tutela concedida.  
(TRF da 1ª Região, AC 2008.01.99.011261-3/MT, 1ª T., Rel.: Desª. Fed. ÂNGELA 
CATÃO, j. em 23/08/2012, e-DJF1 16/11/2012) 
 
PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. TRABALHADORA R URAL. 
ATIVIDADE RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERI AL. PROVA 
TESTEMUNHAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. APELAÇÃO NÃO PROV IDA.  
1. Não comprovada a qualidade de trabalhadora rural por prova material, na forma 
do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, a segurada não tem direito ao salário-
maternidade.  
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2. Os documentos colacionados pela parte autora, por não se revestirem das 
formalidades legais exigidas, são inservíveis como início razoável de prova material, 
indispensável para a concessão do pedido.  
3. Carteiras, comprovantes e declarações de Sindicatos sem a devida homologação 
pelo INSS ou Ministério Público; declarações escolares, de Igrejas, de ex-
empregadores e afins; prontuários médicos; recibos de atividades diversas daquelas 
ligadas à atividade rural; certidão eleitoral contemporânea à data do requerimento do 
benefício, dentre outros, não podem ser considerados como início razoável de prova 
material apto à comprovação do efetivo exercício da atividade rural.  
4. " Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para o reconhecimento de 
tempo de exercício de atividade urbana e rural" (Súmula 27 deste Tribunal).  
5. Apelação a que se nega provimento.  
(TRF da 1ª Região, AC 2008.01.99.001261-4/MA, 1ª T., Rel.: Desª. Fed. ÂNGELA 
CATÃO, j. em 23/08/2012, e-DJF1 16/11/2012) 
 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABAL HADOR 
RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMU NHAL 
BASEADA EM INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL. INCAPACIDADE  LABORAL 
COMPROVADA POR PROVA PERICIAL, QUANDO O AUTOR OSTEN TAVA A 
QUALIDADE DE SEGURADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREENC HIMENTO DA 
CARÊNCIA DEFINIDA EM LEI. DESNECESSIDADE (ARTIGOS 2 6, III, E 39, I, DA 
LEI Nº 8.213/91). TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. COR REÇÃO MONETÁRIA. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE O FÍCIO: 
POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.  
1. Comprovados a qualidade de segurado da Previdência Social, por meio de início 
de prova material, corroborada por prova testemunhal, o suplicante tem direito ao 
benefício de aposentadoria por invalidez.  
2. A concessão do benefício de aposentadoria por invalidez a trabalhador rural 
independe do cumprimento da carência exigida em lei (artigo 26, III, c/c artigo 39, I, 
da Lei nº 8.213/91).  
3. O laudo pericial (fls. 80/84) informou a incapacidade total e definitiva do autor, 
devendo ser reabilitado para profissões mais leves. No entanto, não há como 
pretender que ele trabalhe em outra atividade que lhe garanta o sustento, tendo em 
vista que o próprio laudo informa a impossibilidade de cura e reabilitação total do 
autor em decorrência da neoplasia maligna de glândula tireóide, aliado à baixa 
instrução acadêmica do autor.  
4. O laudo pericial foi conclusivo quanto à data do início da incapacidade do autor, 
devendo ser esta a data para o termo inicial do benefício de aposentadoria por 
invalidez, observada a prescrição qüinqüenal.  
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da 
Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010.  
6. A fixação dos honorários de advogado em 10% (dez por cento) sobre as parcelas 
vencidas até a prolação da sentença nos termos da Súmula 111/STJ está em 
consonância com a legislação de regência.  
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7. Antecipação de tutela deferida "de oficio" em razão do preenchimento dos 
requisitos do art. 273 do CPC, e diante da ausência de impedimento processual, 
conforme normas dos arts. 515, § 1º, 516, 798, 461, caput, §§ 3º e 4º e 644, todos 
do Código de Processo Civil.  
8. Apelação a que se dá provimento para, reformando a r. sentença, julgar 
procedente o pedido.  
(TRF da 1ª Região, AC 2006.38.04.002095-5/MG, 1ª T., Rel.: Desª. Fed. ÂNGELA 
CATÃO, j. em 23/08/2012, e-DJF1 16/11/2012) 
 
PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.  
INCAPACIDADE LABORAL CONSTATADA POR PROVA PERICIAL,  QUANDO O 
AUTOR OSTENTAVA A QUALIDADE DE SEGURADO DA PREVIDÊN CIA 
SOCIAL. PREENCHIMENTO DA CARÊNCIA DEFINIDA EM LEI. TERMO INICIAL. 
JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA.  
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA: REQUISITOS PREENCHIDOS. SENT ENÇA 
PARCIALMENTE MANTIDA.  
1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se 
convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano 
irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa 
ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC), impondo-se sua 
confirmação.  
2. Comprovada a qualidade de segurado do autor e a invalidez temporária, por 
perícia médica oficial, fls. 64/69, ele tem direito ao benefício de auxílio-doença, até 
que, comprovada a impossibilidade de recuperação para seu trabalho habitual, seja 
submetido a processo de reabilitação profissional, para o exercício de outra 
atividade que lhe garanta a subsistência.  
3. Considerando que o benefício foi cessado indevidamente, quando a incapacidade 
do autor ainda persistia, conforme consta da perícia, deve ser mantido o termo inicial 
fixado na r. sentença recorrida, ou seja, a data da cessação do último benefício.  
4. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da 
Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010.  
5. A fixação dos honorários de advogado em 10% (dez por cento) sobre o valor 
corrigido das prestações vencidas até a prolação da sentença está em consonância 
com a legislação de regência.  
6. Apelação a que se nega provimento e remessa oficial, tida por interposta, a que 
se dá parcial provimento. 
(TRF da 1ª Região, AC 2007.36.03.000701-2/MT, 1ª T., Rel.: Desª. Fed. ÂNGELA 
CATÃO, j. em 05/09/2012, e-DJF1 16/11/2012) 
 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADO RA RURAL. 
PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL E CARÊNCIA DE  AÇÃO 
REJEITADAS. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TE STEMUNHAL 
BASEADA EM INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL. CERTIDÃO DE CASAMENTO. 
MARIDO QUALIFICADO COMO LAVRADOR. EXTENSÃO À ESPOSA . TERMO 
INICIAL: CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA . VERBA  
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HONORÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA DE OFÍCI O. 
POSSIBILIDADE.  
1. Ainda não transcorrido o lapso temporal, não há que se falar em prescrição. 
Preliminar rejeitada.  
2. O fato de não haver registros de contribuições previdenciárias no CNIS em nome 
da autora não constitui carência de ação, uma vez que a qualidade de segurado da 
Previdência Social pode ser demonstrada por outros meios de prova. Rejeito a 
preliminar.  
3. Antecipação de tutela deferida "de oficio" diante do preenchimento dos requisitos 
do art. 273 do CPC.  
4. Comprovada a qualidade de trabalhadora rural por provas testemunhal e material, 
na forma do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a idade superior a 55 anos, a 
segurada tem direito à aposentadoria por idade.  
5. "A qualificação profissional de lavrador ou agricultor do marido, constante dos 
assentamentos de registro civil, é extensível à esposa, e constitui indício aceitável 
de prova material do exercício da atividade rural...". (STJ, REsp 267.355/MS, Rel. 
Min. Jorge Scartezzini, DJ 20.11.2000.)  
6. Quanto à data inicial do benefício, a Lei 8.213/91, em seu artigo 49, I, "b", dispõe 
que a aposentadoria será devida a partir da data do requerimento administrativo, 
observada a prescrição qüinqüenal, e na sua ausência, a partir do ajuizamento da 
ação, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1057704-SC). Porém, à 
míngua de recurso da parte autora e sob pena de reformatio in pejus, fica mantida a 
data fixada na sentença desde a citação.  
7. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da 
Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010.  
8. Verba honorária reduzida para 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 
vencidas (Súmula 111 do STJ).  
9. "Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as 
prestações vencidas após a sentença" (Súmula 111/STJ).  
10. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento.  
(TRF da 1ª Região, AC 2009.01.99.057011-1/GO, 1ª T., Rel.: Desª. Fed. ÂNGELA 
CATÃO, j. em 08/06/2012, e-DJF1 16/11/2012) 
 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABAL HADOR 
RURAL. INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA POR PROVA PE RICIAL, 
QUANDO O AUTOR OSTENTAVA A QUALIDADE DE SEGURADO DA  
PREVIDÊNCIA SOCIAL. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. C ORREÇÃO 
MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 
CONCEDIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE: REQUISITOS PREE NCHIDOS.  
1. Antecipação de tutela deferida "de ofício" em razão do preenchimento dos 
requisitos do art. 273 do CPC, e diante da ausência de impedimento processual, 
conforme normas dos arts. 515, § 1º, 516, 798, 461, caput, §§ 3º e 4º e 644, todos 
do Código de Processo Civil.  
2. Comprovada a qualidade de segurado do autor para a concessão do benefício 
vindicado, bem como sua incapacidade total e permanente para o exercício de 
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atividade laboral que exerce, em decorrência da AIDS (fls. 96/98), ele tem direito à 
aposentadoria por invalidez.  
3. O termo inicial a ser considerado é data do requerimento administrativo do auxílio-
doença, que foi indeferido, ausente a prescrição, acrescido de 25%, majoração 
prevista no art. 45, do Decreto 3.048/99, abatidas as parcelas já pagas a título de 
amparo social.  
4. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da 
Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010.  
5. A fixação dos honorários de advogado em 10% (dez por cento) sobre as parcelas 
vencidas até a prolação da sentença nos termos da Súmula 111/STJ está em 
consonância com a legislação de regência.  
6. Apelação do autor a que se dá provimento e apelação do INSS e remessa oficial, 
a que se nega provimento. 
(TRF da 1ª Região, AC 2005.38.05.000719-2/MG, 1ª T., Rel.: Desª. Fed. ÂNGELA 
CATÃO, j. em 22/08/2012, e-DJF1 16/11/2012) 
 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADO RA RURAL. 
A AUTORA PAROU DE EXERCER ATIVIDADE RURAL ANTES DE COMPLETAR 
O REQUISITO IDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.  
1. O benefício de aposentadoria por idade de rurícola somente poderá ser concedido 
quando restar comprovada a condição de trabalhador rural do segurado por prova 
material plena ou por prova testemunhal baseada em início de prova documental, na 
forma do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a idade superior a 60 anos para homem e 
55 anos para mulher, conforme o art. 39, I, da mesma Lei.  
2. Apesar de a autora apresentar certidão de casamento constando que seu marido 
é lavrador, conclui-se do depoimento testemunhal que a suplicante parou de exercer 
atividade rural antes de completar o requisito idade, não fazendo jus, assim, à 
pleiteada aposentadoria rural por idade.  
3. Apelação improvida. 
(TRF da 1ª Região, AC 0025210-87.2010.4.01.9199/TO, 1ª T., Rel.: Desª. Fed. 
ÂNGELA CATÃO, j. em 23/08/2012, e-DJF1 16/11/2012) 
 
PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. ATIVIDA DE RURAL 
COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM INÍCIO DE PROVA 
DOCUMENTAL. CERTIDÃO DE CASAMENTO: AUTOR QUALIFICAD O COMO 
LAVRADOR. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 
VERBA HONORÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA DE  OFÍCIO: 
POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. FALTA DE INT ERESSE DE 
AGIR.  
1. Em matéria previdenciária, a não postulação administrativa do benefício não 
impede a propositura da ação judicial, consoante orientação jurisprudencial da 
Primeira Seção desta Corte (EIAC 1999.01.00.090074-6/MG, Relator Des. Fed. 
Amílcar Machado, DJ 24.11.2003).  
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2. Comprovada a qualidade de trabalhador rural por provas testemunhal e material 
(certidão de casamento - fl. 14), na forma do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a 
idade superior a 60 anos, o segurado tem direito à aposentadoria por idade.  
3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade a trabalhador rural 
independe do cumprimento da carência exigida em lei (artigo 26, III, c/c artigo 39, I, 
da Lei 8.213/91).  
4. Quanto à data inicial do benefício, a Lei 8.213/91, em seu artigo 49, I, "b", dispõe 
que a aposentadoria será devida a partir da data do requerimento administrativo, 
observada a prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da 
ação, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1057704-SC).  
5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da 
Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010.  
6. Fixação dos honorários de advogado em 10% (dez por cento) sobre as parcelas 
vencidas até a prolação da sentença nos termos da Súmula 111/STJ.  
7. Antecipação de tutela deferida "de ofício" em razão do preenchimento dos 
requisitos do art. 273 do CPC, e diante da ausência de impedimento processual, 
conforme normas dos arts. 515, § 1º, 516, 798, 461, caput, §§ 3º e 4º e 644, todos 
do Código de Processo Civil.  
8. Apelação a que se dá provimento para, reformando a r. sentença, julgar 
procedente o pedido. 
(TRF da 1ª Região, AC 2006.38.15.002692-9/MG, 1ª T., Rel.: Desª. Fed. ÂNGELA 
CATÃO, j. em 05/09/2012, e-DJF1 16/11/2012) 
 
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL  EM 
APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURA L. INÍCIO 
RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. CERTIDÃO DE CASAMENTO: 
QUALIFICANDO-O COMO LAVRADOR. COMPROVAÇÃO DE LABOR 
CONTÍNUO EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. IMPOSIÇÃO MULTA DIÁRIA 
COMINATÓRIA: POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.  
1. Comprovada a qualidade de trabalhador rural por provas testemunhal e material 
(certidão de casamento - fl. 10), na forma do § 3º do art. 55 da Lei 8.213/91, e a 
idade superior a 60 anos, o segurado tem direito à aposentadoria por idade.  
2. A concessão do benefício de aposentadoria por idade a trabalhador rural 
subsume-se ao quanto disposto no art. 142 da Lei 8.213/91.  
3. Anoto que o fato do autor ter exercido atividade urbana, em certo período, 
conforme consta do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (fl. 69), não 
descaracteriza a sua condição de rurícola, que restou comprovada pelos demais 
documentos e pela prova testemunhal.  
4. É firme a compreensão desta Corte no sentido de que, ante as dificuldades 
encontradas pelo trabalhador rural em comprovar o tempo de serviço nas lides 
campesinas, o exame das provas colacionadas aos autos não encontra óbice na 
Súmula 7 do STJ, por consistir em devida revaloração do acervo probatório. 
Precedentes.  
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5. É juridicamente possível a fixação de multa diária, de natureza coercitiva, caso 
não haja o cumprimento da obrigação de fazer no prazo estipulado, inclusive por 
pessoas jurídicas de direito público. Precedentes.  
6. A Fazenda Pública também é obrigada a dar cumprimento às ordens judiciais, 
dentro do prazo que lhe é assinalado, visto que ao integrar a lide, o faz na qualidade 
de jurisdicionado, não podendo se furtar às regras a todos aplicáveis, sob pena de 
ferir-se o princípio constitucional da igualdade. Ademais, a lei já prevê prerrogativas 
suficientes em favor dos entes públicos, propiciando-lhes melhores condições no 
embate judicial, motivo pelo qual não se mostra necessário relevar a multa imposta.  
7. Agravo regimental improvido. 
(TRF da 1ª Região, AGRAC 0000404-51.2011.4.01.9199/MG, 1ª T., Rel.: Desª. Fed. 
ÂNGELA CATÃO, j. em 22/08/2012, e-DJF1 16/11/2012) 
 
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSEN TADORIA 
POR INVALIDEZ. ESQUIZOFRENIA. DANOS MORAIS. TRABALH ADOR 
URBANO. INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA POR PROVA P ERICIAL, 
QUANDO O AUTOR OSTENTAVA A QUALIDADE DE SEGURADO DA  
PREVIDÊNCIA SOCIAL. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. C ORREÇÃO 
MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ANTECIPA DA 
CONCEDIDA.  
1. O laudo pericial informa que o autor está total e definitivamente incapacitado para 
exercer qualquer atividade laboral, além do que a esquizofrenia não tem cura. Só 
com o tratamento adequado, uso de medicamentos, psicoterapia, terapias 
ocupacionais e conscientização da família, alguns pacientes podem ter minimizados 
os sintomas da doença, melhorando a qualidade de vida própria e da família, 
podendo até chegar a exercer limitada e aleatoriamente algumas atividades 
profissionais, no entanto, esta não é a situação do autor como foi comprovado nos 
autos.  
2. Comprovados, portanto, a qualidade de segurado da Previdência Social e a 
invalidez total e permanente para o trabalho, por perícia médica oficial (fls. 133/134), 
o suplicante tem direito ao restabelecimento do auxílio-doença e conversão em 
benefício de aposentadoria por invalidez.  
3. O auxílio-doença deve ser pago, desde sua suspensão indevida, convertendo-se 
em aposentadoria por invalidez, a partir do ajuizamento da ação.  
4. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da 
Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010  
5. Verba honorária fixada em 10% (dez por cento), incidindo sobre as parcelas 
vencidas até a prolação da sentença nos termos da Súmula 111/STJ.  
6. Antecipação de tutela deferida "de oficio" em razão do preenchimento dos 
requisitos do art. 273 do CPC, e diante da ausência de impedimento processual, 
conforme normas dos arts. 515, § 1º, 516, 798, 461, caput, §§ 3º e 4º e 644, todos 
do Código de Processo Civil.  
7. Apelação a que se nega provimento e remessa oficial, a que se dá parcial 
provimento. 
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(TRF da 1ª Região, AC 2004.33.00.004841-0/BA, 1ª T., Rel.: Desª. Fed. ÂNGELA 
CATÃO, j. em 22/08/2012, e-DJF1 16/11/2012) 
 

TRF DA 3ª REGIÃO 
 
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL INTERPOSTO CONTRA DECI SÃO 
MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 557 DO C PC. AÇÃO 
AJUIZADA COM VISTAS À REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDEN CIÁRIO. 
AGRAVO IMPROVIDO. 
- Recurso interposto contra decisão monocrática proferida nos termos do art. 557, do 
CPC. - O caso dos autos não é de retratação. O agravante insiste nos argumentos 
expostos em seu recurso de apelação. - Não são aplicáveis os índices de 10,96%, 
0,91% e 27,23%, voltados à correção de salários-de-contribuição, nos meses de 
dezembro/98, dezembro/03 e janeiro/04, para fins de reajustamento de benefícios. - 
Os índices de reajustes de benefícios têm sido fixados por meio de lei ordinária, não 
se havendo falar que em determinado exercício não foi utilizado o maior índice 
(aplicado sobre o salário-de-contribuição) ou que aqueles adotados não foram 
razoáveis e não representaram a inflação do período, posto que tal configura mera 
irresignação do segurado. - Eventual alegação de que não é cabível o julgamento 
monocrático no caso presente, resta superada, frente à apresentação do recurso em 
mesa para julgamento colegiado. - Agravo legal não provido. 
(TRF da 3ª Região, Proc. 0010330-95.2009.4.03.6119-SP, 8ª Turma, Rel.: Desª. 
Fed. VERA JUCOVSKY, J. 29/10/2012, e-DJF3 14/11/2012) 
 
AGRAVO. ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEC ISÃO 
MONOCRÁTICA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDAD E. 
ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PRAZO DE  CARÊNCIA. 
MARIDO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 
EM NOME DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
- Exigência de comprovação do requisito etário e do exercício de atividade rural, 
mesmo que descontínua, por tempo igual ao número de meses de contribuição 
correspondente à carência do benefício requerido. - A atividade rural deve ser 
comprovada por meio de início razoável de prova material, aliada à prova 
testemunhal. - A avaliação da prova material submete-se ao princípio da livre 
convicção motivada. - Trabalho urbano do cônjuge no período de carência, até 
mesmo nos meses anteriores ao implemento etário e nos meses anteriores ao 
ajuizamento da ação, inviabiliza a extensão de sua qualificação de lavrador e enseja 
a denegação do benefício pleiteado, ante a ausência de início de prova material. - 
Agravo a que se nega provimento.  
(TRF da 3ª Região, Proc. 0029985-87.2008.4.03.9999-MS, 8ª Turma, Rel.: Desª. 
Fed. THEREZINHA CAZERTA, J. 29/10/2012, e-DJF3 14/11/2012) 
 
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE A GENITOR DE 
FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. SENTENÇ A NÃO 
SUJEITA AO REEXAME NECESSÁRIO. CONDENAÇÃO INFERIOR A SESSENTA 
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SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA . 
IMPROCEDÊNCIA. 
- Pensão por morte concedida a genitor, em razão do óbito de filho. - Incontroversa a 
qualidade de segurado do falecido, ante a ausência de impugnação do INSS que, 
tanto em contestação, quanto em apelação, nada alegou a respeito, restando 
preclusa a discussão da questão. - Compete ao magistrado, diante das provas 
trazidas aos autos, ainda que exclusivamente testemunhal, formar a sua convicção 
acerca da dependência econômica. Princípio da livre convicção motivada. - 
Comprovado que o falecido era solteiro, conforme anotação de sua certidão de 
óbito, não havendo menção quanto à existência de dependentes de primeira classe. 
- As testemunhas confirmaram que o de cujus pernoitava durante a semana em 
município onde trabalhava e, nos finais de semana, ia para a casa do pai, onde 
efetivamente morava, bem como que era o responsável pela manutenção do lar e 
pelo pagamento de todas as contas. - A dependência econômica em relação ao 
filho, para fins previdenciários, não precisa ser exclusiva, sendo também 
desnecessária a demonstração da miserabilidade da requerente, requisito exigido 
tão-somente para a concessão de benefício assistencial. - Após a edição da Lei n° 
10.352/2001, que deu nova redação ao artigo 475, do Código de Processo Civil, 
restaram excetuadas da obrigatoriedade de reexame sentenças cuja condenação 
não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos. - Valor certo é aquele a ser 
considerado na data da prolação da sentença ou do acórdão, a teor do disposto no 
artigo 459, parágrafo único, do Código de Processo Civil. - Considerando-se a data 
da citação (maio/2003) e a data da sentença (novembro/2004), e que o valor do 
benefício não ultrapassa um salário mínimo, o montante da condenação é inferior a 
60 (sessenta) salários mínimos. - Agravo a que se nega provimento. 
(TRF da 3ª Região, Proc. 0053041-57.2005.4.03.9999-SP, 8ª Turma, Rel.: Desª. 
Fed. THEREZINHA CAZERTA, J. 29/10/2012, e-DJF3 14/11/2012) 
 
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE PLEITEADA POR EX-C ÔNJUGE. 
JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCO RRÊNCIA. 
- De acordo com o disposto no artigo 76, parágrafo 2º, da Lei n.º 8.213/91, presume-
se a dependência econômica do cônjuge separado que recebia pensão alimentícia 
por ocasião do óbito do segurado. - A contrario sensu, a ex-esposa precisa 
comprovar que efetivamente recebia ajuda material de seu ex-cônjuge para poder 
figurar como dependente e fazer jus à pensão por morte. A dependência econômica, 
neste caso, não é presumida, cabendo à interessada demonstrá-la de modo 
inequívoco para viabilizar a concessão do benefício. - Inexistência de qualquer 
indício de que o segurado falecido prestava amparo material de qualquer espécie à 
autora. - A autora separou-se de seu marido em 17.05.1988, não tendo recebido 
nem pleiteado alimentos desde então, o que firma a presunção relativa de que não 
dependia economicamente do de cujus, competindo-lhe, portanto, o ônus de provar 
o contrário. - A preliminar de cerceamento de defesa foi analisada com o mérito, 
porquanto a ausência de realização de prova testemunhal não impediu a verificação, 
de plano, da improcedência do pedido, tendo em vista que nenhuma prova material 
da dependência econômica, ainda que superveniente, foi produzida. - A prova 
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testemunhal, isoladamente, é insuficiente para comprovação de dependência 
econômica ou mesmo de necessidade superveniente. - Mesmo que realizada prova 
testemunhal nos autos, imprescindível a existência de prova material da qual se 
pudesse extrair a situação de hipossuficiência e dependência econômica da autora. - 
Inocorrência de cerceamento de defesa. Inexistência de omissão no acórdão 
embargado. -Embargos de declaração aos quais se nega provimento. 
(TRF da 3ª Região, Proc. 0021738-20.2008.4.03.9999-SP, 8ª Turma, Rel.: Desª. 
Fed. THEREZINHA CAZERTA, J. 29/10/2012, e-DJF3 14/11/2012) 
 
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE PLEITEADA POR FILH A MENOR DE 
DEZESSEIS ANOS E COMPANHEIRA DO FALECIDO. AUSÊNCIA DE 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEFERIMENTO DO BENEFÍC IO A PARTIR 
DA DATA DO ÓBITO PARA A MENOR E A PARTIR DA DATA DA  CITAÇÃO 
PARA A MÃE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARCIAL PROVIME NTO. 
- Contra os absolutamente incapazes não corre prazo prescricional, a teor do 
disposto no artigo 198, inciso I, c.c. artigo 3º, inciso I, do Código de Civil (Lei nº 
10.406, de 10.01.2002): - A lei de benefícios previdenciários, em consonância com a 
legislação civil, reconhece a imprescritibilidade dos direitos dos menores, em seus 
artigos 79 e 103 e parágrafo único. - Aos requerimentos de pensão por morte 
deduzidos por menores de dezesseis anos, não se aplica o disposto no artigo 74, 
incisos I e II, c.c. artigo 80, caput, da Lei nº 8.213/91. - Com relação à companheira 
do falecido, o termo inicial da pensão, requerida judicialmente, após transcorridos 
mais de 30 dias do óbito, deve ser a data da citação do INSS, ocorrida com a 
juntada da carta precatória, diante da ausência de requerimento administrativo. - No 
lapso em que devido apenas à menor, o benefício deve ser pago integralmente, ou 
seja, a cota-parte deve corresponder a 100% do salário-de-benefício. - Embargos de 
declaração parcialmente providos para, em relação à companheira do falecido, fixar 
o termo inicial do benefício a partir da citação. 
(TRF da 3ª Região, Proc. 0012081-54.2008.4.03.9999-SP, 8ª Turma, Rel.: Desª. 
Fed. THEREZINHA CAZERTA, J. 29/10/2012, e-DJF3 14/11/2012) 
 
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. PENSÃO POR MORTE. AÇÃ O 
DECLARATÓRIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
- Recurso interposto contra decisão monocrática proferida nos termos do art. 557, do 
CPC. - O auxílio-acidente iniciou-se em 01.07.83, ou seja, anteriormente ao advento 
da Lei nº 9.528/97, sendo permitida a cumulação dos benefícios previdenciários. - O 
caso dos autos não é de retratação. O agravante aduz quanto à manutenção dos 
descontos no benefício da parte autora. Decisão objurgada mantida. - Eventual 
alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente, resta 
superada, frente à apresentação do recurso em mesa para julgamento colegiado. - 
Agravo legal não provido. 
(TRF da 3ª Região, Proc. 0011998-96.2012.4.03.9999-SP, 8ª Turma, Rel.: Desª. 
Fed. VERA JUCOVSKY, J. 29/10/2012, e-DJF3 14/11/2012) 
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PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL INTERPOSTO CONTRA DECI SÃO 
MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 557 DO C PC. AÇÃO 
AJUIZADA COM VISTAS À REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDEN CIÁRIO. 
AGRAVO IMPROVIDO. 
- Recurso interposto contra decisão monocrática proferida nos termos do art. 557, do 
CPC. - O caso dos autos não é de retratação. - No caso concreto, de acordo com o 
princípio do tempus regit actum, tendo sido a benesse concedida sob a égide da Lei 
8.213/91, o cálculo do salário de benefício deve obedecer ao artigo 29, I, da Lei de 
Benefícios, com a redação dada pela Lei 9.876, de 26.11.99. - Portanto, para 
apuração do salário-de-benefício da aposentadoria do autor, não descurou a 
autarquia previdenciária de aplicar a lei vigente à época do deferimento, incluindo-se 
devidamente, in casu, o fator previdenciário. - Ad agumentandum tantum, não há 
falar em ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que toda legislação aplicável às 
situações jurídicas diferenciadas, seja aquela referente ao autor, seja a que se refere 
aos segurados que obtiveram benefícios antes da promulgação da Constituição 
Federal, propende a recompor os valores dos proventos recebidos nos respectivos 
períodos de vigência; não há sustentar, de forma absoluta, que um critério conduz 
reajuste melhor que outro. - Eventual alegação de que não é cabível o julgamento 
monocrático no caso presente, resta superada, frente à apresentação do recurso em 
mesa para julgamento colegiado. - Agravo legal não provido.  
(TRF da 3ª Região, Proc. 0013646-84.2010.4.03.6183-SP, 8ª Turma, Rel.: Desª. 
Fed. VERA JUCOVSKY, J. 29/10/2012, e-DJF3 14/11/2012) 
 
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL INTERPOSTO CONTRA DECI SÃO 
MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 557 DO C PC. AÇÃO 
AJUIZADA COM VISTAS À REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDEN CIÁRIO. 
AGRAVO IMPROVIDO. 
- Recurso interposto contra decisão monocrática proferida nos termos do art. 557, do 
CPC. - O caso dos autos não é de retratação. - Tendo sido o benefício da parte 
autora deferido em 02.01.95 e a presente ação ajuizada apenas em 01.10.09, ou 
seja, transcorridos mais de 10 (dez) anos do termo a quo de contagem para o prazo 
decadencial, aos 28.06.97 (data da publicação da MP 1.523-9), operou-se a 
decadência para todo e qualquer direito ou ação em face da revisão do ato de 
concessão da benesse sub judice, vez que o termo ad quem se deu em 28.06.07. - 
Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente, 
resta superada, frente à apresentação do recurso em mesa para julgamento 
colegiado. - Agravo legal não provido. 
(TRF da 3ª Região, Proc. 0012541-09.2009.4.03.6183-SP, 8ª Turma, Rel.: Desª. 
Fed. VERA JUCOVSKY, J. 29/10/2012, e-DJF3 14/11/2012) 
 

TRF DA 4ª REGIÃO 
 
PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. DECADÊNCIA. TETO DE CONTRI BUIÇÃO DE 20 
SALÁRIOS MÍNIMOS DE REFERÊNCIA. LEI 6.950/81. LEIS 7.787/89 E 7.789/89. 
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DIREITO ADQUIRIDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE 
DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 144 DA LEI Nº 8.213/91. 
1. É obrigatório o reexame de sentença ilíquida - ou se a condenação for de valor 
certo (líquido) e superior a sessenta (60) salários mínimos - proferida contra a União, 
os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e 
fundações de direito público, consoante decisão proferida pela Corte Especial do 
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 
1101727/PR, em 04-11-09. 
2. Considerando-se a natureza material do prazo estabelecido no art. 103, caput, da 
Lei n.º 8.213/91 pela MP n.º 1.523-9, de 27/06/1997 (convertida na Lei n.º 9.528, de 
10/12/1997), os benefícios concedidos ou indeferidos na via administrativa 
anteriormente a 27/06/1997 não se sujeitam à decadência, admitindo revisão judicial 
a qualquer tempo. 
3. Tendo o segurado preenchido os requisitos para a concessão do benefício antes 
do advento da sistemática instituída pelas Leis nºs 7.787/89 e 7.789/89, tem direito 
adquirido ao benefício calculado de acordo com a legislação anterior. 
4. Reconhecido o direito adquirido ao cálculo da RMI em data anterior ao advento da 
sistemática instituída pelas Leis nºs 7.787/89 e 7.789/89, o benefício teria sido 
concedido no denominado "buraco negro", de modo que aplicável em tese o 
disposto no art. 144 da Lei nº 8.213/91. 
5. A aplicação imediata dos novos limites máximos dos valores dos benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social, fixados pela Emenda Constitucional (EC) nº 20, 
de 1998, e Emenda Constitucional (EC) nº 41, de 2003, já foi objeto de apreciação 
pelo Colendo STF, por ocasião do julgamento do RE 564.354, cuja decisão foi 
publicada em 15/02/2011, e cuja questão constitucional suscitada foi reconhecida 
como sendo de repercussão geral, assentou compreensão no sentido de que não 
ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda 
Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 aos 
benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência 
estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o 
novo teto constitucional. 
6. Os juros moratórios são devidos desde a citação, de forma simples e à taxa de 
12% ao ano (Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça e Súmula nº 75 deste 
Tribunal), passando, a partir de julho de 2009, à taxa aplicável às cadernetas de 
poupança por força do disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (precedentes da 3ª 
Seção desta Corte). Correção monetária aplicável desde quando devida cada 
parcela pelos índices oficiais jurisprudencialmente aceitos e, a partir de julho de 
2009, de acordo com a "remuneração básica" das cadernetas de poupança, por 
força do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. 
(TRF da 4ª Região, Proc. 5000134-20.2011.404.7109-RS, 5ª T., Rel.: ROGERIO 
FAVRETO, J. 06/11/2012, D.E. 13/11/2012) 
  
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. REGIME DE E CONOMIA 
FAMILIAR. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO. 
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1. Comprovado o labor rural em regime de economia familiar, mediante a produção 
de início de prova material, corroborada por prova testemunhal idônea, o segurado 
faz jus ao cômputo do respectivo tempo de serviço. 
2. Comprovada a exposição do segurado a agente nocivo, na forma exigida pela 
legislação previdenciária aplicável à espécie, possível reconhecer-se a 
especialidade da atividade laboral por ele exercida. 
3. Tem direito à aposentadoria por tempo de serviço/contribuição o segurado que, 
mediante a soma do tempo judicialmente reconhecido com o tempo computado na 
via administrativa, possuir tempo suficiente e implementar os demais requisitos para 
a concessão do benefício. 
(TRF da 4ª Região, Proc. 5000475-61.2011.404.7007-PR, 5ª T., Rel.: ROGERIO 
FAVRETO, J. 06/11/2012, D.E. 13/11/2012) 
  
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO URBANO. CTPS. TEMP O DE SERVIÇO 
ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRI BUIÇÃO. 
AVERBAÇÃO. 
1. Em se tratando de segurado empregado, uma vez comprovado o vínculo 
empregatício, faz-se desnecessário comprovar o efetivo recolhimento das 
contribuições, porque tal se presume, conforme previsão do art. 26, § 4º, do Decreto 
3.048/99. 
2. Comprovada a exposição do segurado a agente nocivo, na forma exigida pela 
legislação previdenciária aplicável à espécie, possível reconhecer-se a 
especialidade da atividade laboral por ele exercida. 
3. Não tem direito à aposentadoria por tempo de serviço/contribuição o segurado 
que, somados os períodos reconhecidos judicialmente àqueles já computados na 
esfera administrativa, não possui tempo de serviço suficiente à concessão do 
benefício. Faz jus, no entanto, à averbação dos períodos judicialmente reconhecidos 
para fins de obtenção de futuro benefício. 
(TRF da 4ª Região, Proc. 5001311-22.2011.404.7108-RS, 5ª T., Rel.: ROGERIO 
FAVRETO, J. 06/11/2012, D.E. 13/11/2012) 
 
PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. I NOCORRÊNCIA. 
Considerando-se a natureza material do prazo estabelecido no art. 103, caput, da 
Lei n.º 8.213/91 pela MP n.º 1.523-9, de 27.06.1997 (convertida na Lei n.º 9.528, de 
10.12.1997), os benefícios concedidos na via administrativa anteriormente a 
27.06.1997 não se sujeitam à decadência, admitindo revisão judicial a qualquer 
tempo. 
(TRF da 4ª Região, Proc. 5003798-96.2010.404.7108-RS, 5ª T., Rel.: ROGERIO 
FAVRETO, J. 06/11/2012, D.E. 13/11/2012) 
 
PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. AP OSENTADORIA 
POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. IS ENÇÃO. 
I. Caracterizada a incapacidade do segurado para realizar toda e qualquer atividade, 
mostra-se correto o restabelecimento de auxílio-doença, desde o seu indevido 
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cancelamento, com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez a partir do 
laudo pericial. 
II. O INSS é isento do pagamento das custas processuais no Foro Federal e na 
Justiça Estadual do Rio Grande do Sul. 
(TRF da 4ª Região, Proc. 5009053-56.2011.404.7122-RS, 5ª T., Rel.: ROGERIO 
FAVRETO, J. 06/11/2012, D.E. 13/11/2012) 
  
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO. 
1. Tem direito à aposentadoria por tempo de serviço/contribuição o segurado que, 
mediante a soma do tempo judicialmente reconhecido com o tempo computado na 
via administrativa, possuir tempo suficiente e implementar os demais requisitos para 
a concessão do benefício. 
(TRF da 4ª Região, Proc. 5009476-82.2011.404.7100-RS, 5ª T., Rel.: ROGERIO 
FAVRETO, J. 06/11/2012, D.E. 13/11/2012) 
  
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO. QUALID ADE DE 
DEPENDENTE. UNIÃO ESTÁVEL. CONSECTÁRIOS. 
1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento 
morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de 
dependente de quem objetiva a pensão. 
2. Para a obtenção do benefício de pensão por morte deve a parte interessada 
preencher os requisitos estabelecidos na legislação previdenciária vigente à data do 
óbito, consoante iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte. 
3. É presumida a condição de dependência do companheiro, face às disposições 
contidas no artigo 16, I e § 4º, da Lei 8.213/91. 
4. Necessidade de comprovação da união estável, para fim de caracterizar a 
dependência econômica da companheira, face às disposições contidas no artigo 16, 
I e § 4º, da Lei 8.213/91. 
5. Os juros moratórios são devidos desde a citação, de forma simples e à taxa de 
12% ao ano (Súmula n.º 204 do Superior Tribunal de Justiça e Súmula n.º 75 deste 
Tribunal), passando, a partir de julho de 2009, à taxa aplicável às cadernetas de 
poupança por força do disposto no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 (precedentes da 3ª 
Seção desta Corte, da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça e do Plenário 
do Supremo Tribunal Federal). 
6. Correção monetária aplicável desde quando devida cada parcela pelos índices 
oficiais jurisprudencialmente aceitos e, a partir de julho de 2009, de acordo com a 
"remuneração básica" das cadernetas de poupança, por força do art. 1º-F da Lei n.º 
9.494/97. 
(TRF da 4ª Região, Proc. 5030840-85.2012.404.7000-PR, 5ª T., Rel.: ROGERIO 
FAVRETO, J. 06/11/2012, D.E. 13/11/2012) 
  
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. REGIME DE E CONOMIA 
FAMILIAR. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRI BUIÇÃO.  
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BENEFÍCIO CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE. EFEITOS FI NANCEIROS. 
HONORÁRIOS. 
1. Marco inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício da parte autora 
fixado na data da DER, respeitada a prescrição quinquenal. 
2. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre as prestações 
vencidas até a sentença de procedência, nos termos da Súmula n.º 111 do Superior 
Tribunal de Justiça 
(TRF da 4ª Região, Proc. 0005325-31.2010.404.9999-PR, 5ª T., Rel.: ROGERIO 
FAVRETO, J. 06/11/2012, D.E. 16/11/2012) 
  
PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. J UROS DE 
MORA. PERÍODO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA E  DATA-
LIMITE PARA INCLUSÃO DO PRECATÓRIO NO ORÇAMENTO. 
Os juros de mora, decorrentes da condenação judicial e incidentes sobre o valor do 
principal, são devidos no percentual determinado no título exequendo (e, a contar de 
01-07-2009 - Lei n.º 11.960/2009 - no mesmo percentual de juros incidentes sobre a 
caderneta de poupança) até a data-limite para apresentação dos precatórios no 
Tribunal (1º de julho), ou, no caso de RPV, até a data de sua autuação na Corte, 
desde que o débito seja pago no prazo constitucional (31 de dezembro do ano 
subseqüente ao da inscrição no orçamento, no caso de precatório, ou até sessenta 
dias após a autuação, no caso de RPV). 
(TRF da 4ª Região, Proc. 0008785-79.2012.404.0000-PR, 5ª T., Rel.: ROGERIO 
FAVRETO, J. 06/11/2012, D.E. 16/11/2012) 
  
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. JUSTIFICAÇÃO  
ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDA DE. 
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AFRONTA À CELERIDAD E 
PROCESSUAL.  ART. 5º, XXXV E LXXVIII DA CF/88. 
1. Embora a Justificação Administrativa seja válida para a comprovação do labor 
rural, sua realização não é imprescindível para o exame da matéria. 
2. Uma vez transferida a discussão para o âmbito judicial, nele deve ser resolvida a 
controvérsia acerca da concessão do benefício previdenciário, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. 
3. A suspensão do feito para que o INSS promova Justificação Administrativa 
representa afronta o princípio da celeridade processual, previsto no art. 5º, LXXVIII, 
da CF/88. 
(TRF da 4ª Região, Proc. 0009518-45.2012.404.0000-RS, 5ª T., Rel.: ROGERIO 
FAVRETO, J. 06/11/2012, D.E. 16/11/2012) 
  
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIM ENTO 
/IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. P OSSIBILIDADE. 
IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO. 
1. Ante a presença de prova inequívoca, hábil a produzir um juízo de 
verossimilhança das alegações, e fundado receio de dano irreparável ou de difícil 
reparação, é de se conceder medida antecipatória. 
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2. O beneficio alimentar, na proteção da subsistência e da vida, deve prevalecer 
sobre a genérica alegação de dano ao erário público mesmo ante eventual risco de 
irreversibilidade - ainda maior ao particular, que precisa de verba para a sua 
sobrevivência. 
(TRF da 4ª Região, Proc. 0009572-11.2012.404.0000-RS, 5ª T., Rel.: ROGERIO 
FAVRETO, J. 06/11/2012, D.E. 16/11/2012) 
  
PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. TRABALHADORA R URAL. 
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PERÍODO DE CARÊNCIA. COND IÇÃO DE 
SEGURADA ESPECIAL DEMONSTRADA. 
1. A parte autora faz jus à concessão do salário-maternidade quando demonstradas 
a maternidade, a atividade rural e a qualidade de segurada especial durante o 
período de carência. 
2. O exercício de atividades rurais, para fins previdenciários, pode ser demonstrado 
através de início razoável de prova material, desde que complementado por prova 
testemunhal idônea. 
3. Tratando-se de pedido de concessão de salário-maternidade à trabalhadora rural, 
deve ser mitigada a exigência de demonstração plena do exercício de atividades 
rurais sob pena de tornar impossível a concretização de um dos objetivos deste 
benefício, qual seja, a proteção à criança. 
(TRF da 4ª Região, Proc. 0014578-72.2012.404.9999-PR, 5ª T., Rel.: ROGERIO 
FAVRETO, J. 06/11/2012, D.E. 16/11/2012) 
  
PREVIDENCIÁRIO. SEGURADO APOSENTADO POR IDADE OU TE MPO DE 
SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO QUE VEM A NECESSITAR DA ASSIST ÊNCIA 
PERMANENTE DE OUTRA PESSOA. ACRÉSCIMO DE 25% PREVIS TO NO 
ARTIGO 45 DA LEI 8.213/91. DESCABIMENTO. 
1. O caput do artigo 45 da Lei 8.213/91 estabelece expressamente que "o valor da 
aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente 
de outra pessoa será acrescido de 25%", deixando de contemplar o benefício de 
aposentadoria por idade ou por tempo de serviço/contribuição. 
2. A extensão do acréscimo de 25% aos casos de aposentadoria implicaria 
reconhecimento da invalidade parcial da norma, do que não se cogita, pois o 
reconhecimento da mácula da norma somente se justificaria no caso em apreço com 
base em possível afronta ao princípio da isonomia. 
3. Não há igualdade entre a situação do segurado que desempenhando atividade 
laborativa se depara com a contingência da incapacidade, e a situação do 
aposentado que tempos após obter sua aposentadoria por idade, tempo de serviço 
ou contribuição, vem a ficar doente ou sofrer acidente. Diversas as bases fáticas, o 
legislador não está obrigado a tratá-los de forma idêntica. 
4. A concessão do adicional no caso da denominada "grande invalidez" não é 
determinada pela Constituição Federal, de modo que não ofenderia a Constituição 
Federal a Lei 8.213/91 se não tivesse sequer criado acréscimo previsto em seu 
artigo 45. Não se pode, assim, afirmar que inválida a norma porque não contemplou 
outros benefícios que não a aposentadoria por invalidez. 
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(TRF da 4ª Região, Proc. 0015356-42.2012.404.9999-SC, 5ª T., Rel.: ROGERIO 
FAVRETO, J. 06/11/2012, D.E. 16/11/2012) 
  
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. SUJEIÇÃO  AO AGENTE 
ELETRICIDADE. ATIVIDADE PROFISSIONAL. ENGENHEIRO EL ETRÔNICO E 
ENGENHEIRO ELETRICISTA. EQUIPARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO. 
Ainda que não sejam idênticas, as profissões de engenheiro eletrônico e engenheiro 
eletricista, conforme o teor da Resolução nº 218/73 do CONFEA, possuem muitas 
características em comum, de modo que, em respeito ao princípio da isonomia, não 
se poderia dar a ambas tratamento diverso. 
Comprovada a exposição do segurado a agente nocivo, bem como o exercício de 
atividade profissional enquadrável como especial, na forma exigida pela legislação 
previdenciária aplicável à espécie, o respectivo período deve ser computado como 
tal. 
Tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição o segurado que, mediante a 
soma do tempo judicialmente reconhecido com o tempo computado na via 
administrativa, possuir tempo suficiente e implementar os demais requisitos para a 
concessão do benefício. 
(TRF da 4ª Região, Proc. 0042244-25.2006.404.7100-RS, 5ª T., Rel.: ROGERIO 
FAVRETO, J. 06/11/2012, D.E. 16/11/2012) 
  
PREVIDENCIÁRIO. ALUNO-APRENDIZ. TEMPO DE SERVIÇO ES PECIAL. 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CO NCESSÃO. 
1. O tempo de estudante exercido na condição de aluno-aprendiz em Escola Técnica 
Federal ou Pública Profissional pode sim ser computado para fins de averbação de 
tempo de serviço, desde que haja contraprestação pelos serviços realizados, ainda 
que de forma indireta. Tal entendimento aplica-se, também, aos alunos-aprendizes 
de escolas técnicas e industriais estaduais, distritais e municipais, uma vez que o 
essencial para o cômputo do período prestado como aluno-aprendiz é o exercício de 
atividade voltada à formação profissional dos estudantes, aliada à existência de 
remuneração pelos cofres públicos. 
2. Comprovada a exposição do segurado a agente nocivo, na forma exigida pela 
legislação previdenciária aplicável à espécie, possível reconhecer-se a 
especialidade da atividade laboral por ele exercida. 
3. Tem direito à aposentadoria por tempo de serviço/contribuição o segurado que, 
mediante a soma do tempo judicialmente reconhecido com o tempo computado na 
via administrativa, possuir tempo suficiente para a concessão da aposentadoria por 
tempo de serviço/contribuição, e implementar os demais requisitos para a concessão 
do benefício. 
(TRF da 4ª Região, Proc. 2007.71.00.015560-2-RS, 5ª T., Rel.: ROGERIO 
FAVRETO, J. 06/11/2012, D.E. 16/11/2012) 
  
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO URBANO. 
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O tempo de serviço urbano como empregado pode ser comprovado por início de 
prova material ou por meio de CTPS, desde que não haja prova de fraude, e deve 
ser reconhecido independente da demonstração do recolhimento das contribuições, 
visto que de responsabilidade do empregador. 
TRF da 4ª Região, Proc. 5000124-79.2011.404.7107-2-RS, 5ª T., Rel.: ROGERIO 
FAVRETO, J. 06/11/2012, D.E. 13/11/2012) 
  
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. COISA JULGA DA. 
EXISTÊNCIA. 
Se já houve pronunciamento judicial com trânsito em julgado acerca da pretensão 
veiculada em nova demanda, com identidade de partes, de pedido e de causa de 
pedir, a questão não mais pode ser discutida, visto que existente coisa julgada. 
(TRF da 4ª Região, Proc. 5000132-02.2010.404.7201-SC, 5ª T., Rel.: ROGERIO 
FAVRETO, J. 06/11/2012, D.E. 13/11/2012) 
  
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO URBANO. CTPS. TEMP O DE SERVIÇO 
ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRI BUIÇÃO. 
CONCESSÃO. 
1. Os lapsos constantes na CTPS merecem aproveitamento para fins de contagem 
do tempo de serviço, pois as anotações aí incluídas gozam de presunção "juris 
tantum" de veracidade (Súmula 12 do TST), presumindo-se a existência de relação 
jurídica válida e perfeita entre trabalhador e patrão, não havendo razão para o INSS 
não reconhecer os aludidos intervalos, salvo eventual fraude 
2. Comprovada a exposição do segurado a agente nocivo, na forma exigida pela 
legislação previdenciária aplicável à espécie, possível reconhecer-se a 
especialidade da atividade laboral por ele exercida. 
3. Tem direito à aposentadoria por tempo de serviço/contribuição o segurado que, 
mediante a soma do tempo judicialmente reconhecido com o tempo computado na 
via administrativa, possuir tempo suficiente e implementar os demais requisitos para 
a concessão do benefício. 
(TRF da 4ª Região, Proc. 5003414-24.2010.404.7112-RS, 5ª T., Rel.: ROGERIO 
FAVRETO, J. 06/11/2012, D.E. 13/11/2012) 
  
AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS 
INDEVIDAMENTE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBI LIDADE. 
1. Em se tratando de valores referentes a benefício previdenciário pago 
indevidamente pelo INSS, não é possível a inscrição em dívida ativa, conforme 
precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. 
2. Não cabe devolução de valores pagos a título de benefício previdenciário por erro 
administrativo, face ao princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução dos 
alimentos. Precedentes do STJ. 
(TRF da 4ª Região, Proc. 5015175-29.2012.404.7000-PR, 5ª T., Rel.: ROGERIO 
FAVRETO, J. 06/11/2012, D.E. 13/11/2012) 
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PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. PROVA TE STEMUNHAL. 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CO NCESSÃO. 
1. "A prova testemunhal é complementar e dispensável quando o juiz considera a 
relevância da prova técnica." Precedente da Turma. 
2. Comprovada a exposição do segurado a agente nocivo, na forma exigida pela 
legislação previdenciária aplicável à espécie, possível reconhecer-se a 
especialidade da atividade laboral por ele exercida. Não tem direito ao 
reconhecimento da especialidade do tempo de serviço o segurado que não 
comprova a efetiva exposição a agentes nocivos ou o exercício de atividade 
profissional enquadrável como especial. 
3. Tem direito à aposentadoria por tempo de serviço/contribuição o segurado que, 
mediante a soma do tempo judicialmente reconhecido com o tempo computado na 
via administrativa, possuir tempo suficiente e implementar os demais requisitos para 
a concessão do benefício. 
(TRF da 4ª Região, Proc. 5022330-54.2010.404.7000-PR, 5ª T., Rel.: ROGERIO 
FAVRETO, J. 06/11/2012, D.E. 13/11/2012) 
  
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR I NVALIDEZ. 
REMESSA OFICIAL. CONHECIMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE.  
CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
I. É obrigatório o reexame de sentença ilíquida - ou se a condenação for de valor 
certo (líquido) e superior a sessenta (60) salários mínimos - proferida contra a União, 
os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e 
fundações de direito público, consoante decisão proferida pela Corte Especial do 
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 
1101727/PR, em 04-11-09. 
II. Concluindo-se, pelas provas carreadas aos autos, que se trata de doença 
incapacitante preexistente ao reingresso ao RGPS, não sendo caso de 
agravamento, incide a primeira parte do parágrafo único do artigo 59 da LBPS, 
sendo indevido o benefício por incapacidade postulado. 
(TRF da 4ª Região, Proc. 0015399-76.2012.404.9999-RS, 5ª T., Rel.: ROGERIO 
FAVRETO, J. 06/11/2012, D.E. 16/11/2012) 
  
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL E ES PECIAL. 
CATEGORIA PROFISSIONAL E AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. A RTIGO 23 DA 
LEI Nº 8.906/94. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. 
1. Reconhece-se, no âmbito do RGPS, o tempo de serviço rural, anterior à Lei n.º 
8.213/91, comprovado mediante prova testemunhal idônea, lastreada em início de 
prova material. 
2. Comprovado o exercício de atividade considerada especial e a exposição a 
agentes nocivos à saúde do segurado, deve o respectivo tempo de serviço especial 
ser convertido em tempo de serviço comum. 
3. Preenchidos os requisitos legais, tem o segurado direito à concessão de sua 
aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, segundo o cálculo que lhe for mais 
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vantajoso, dentre a aplicação do regramento antigo, transitório ou permanente, a 
contar da data do requerimento administrativo. 
4. Os honorários advocatícios pertencem ao advogado nos termos do disposto no 
artigo 23 da Lei nº 8.906/94. 
(TRF da 4ª Região, Proc. 2008.70.03.004132-7-PR, 5ª T., Rel.: ROGERIO 
FAVRETO, J. 06/11/2012, D.E. 16/11/2012) 

 
EVENTOS 

 

Módulo 8 - PROCESSO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIO NO JUIZADO ESPECIAL 
FEDERAL E NO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DO CURSO COMPLETO 
DE PRÁTICA EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO  

  
REALIZAÇÃO  

 
  

Data/Hora: dia 23 de novembro, sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 18h. 
Local: FUNPAR - Rua João Negrão, 280. Centro 
Cidade:  Curitiba/PR. 

 
Professora: Dra. MELISSA FOLMANN . Advogada; Secretária da Comissão 
Especial de Seguridade Social e Previdência Complementar do Conselho Federal da 
OAB (Ordem dos Advogados do Brasil); Membro do Conselho Deliberativo da 
OABPREV/PR; Professora da Graduação e da Pós-graduação da PUCPR e de 
outras instituições, professora da EMAP (Escola da Magistratura Estadual do 
Paraná), da ESMAFE (Escola da Magistratura Federal do Paraná), da EMATRA 
(Escola da Magistratura do Trabalho no Paraná); Mestre em Direito pela PUCPR; 
Diretora Editorial da Juruá Editora; Autora e coordenadora de diversas obras; 
Diretora Científica do IBDP. 

 
VAGAS LIMITADAS:    A inscrição deverá ser efetuada através do preenchimento 
completo do formulário que constará abaixo desta página, (lembramos que o 
preenchimento correto do formulário é de total responsabilidade do inscritos, pois o 
certificado será feito baseado nestes dados.) 

A confirmação da vaga é mediante pagamento do bolet o bancário . 
  
O CURSO CONTEMPLA: Certificado de participação de 8 horas conferido pelo 
IBDP. 
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INVESTIMENTO 
- Associados ao IBDP  com mais de 6 (seis) meses de afiliação e em dia com 
anuidade apenas será cobrado o material didático a preço de custo e entregue no 
dia do curso no valor de R$ 55,00 - (Boleto bancário). 
- Não Associados ao IBDP e estudantes : Taxa de inscrição e material didático 
para Não Associado do IBDP: R$ 195,00 (Boleto bancário). 
 

 
 

 Módulo 9 - PROCESSO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIO NA 
JUSTIÇA COMUM DO CURSO COMPLETO DE PRÁTICA EM 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

  
REALIZAÇÃO 

 
Data/Hora: dia 24 de novembro, sábado, das 9h às 12h e das 13h30 às 
18h. 
Local: FUNPAR - Rua João Negrão, 280. Centro 
Cidade: Curitiba/PR. 

 
Professora: Dra. MELISSA FOLMANN. Advogada; Secretária da 
Comissão Especial de Seguridade Social e Previdência Complementar do 
Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil); Membro do 
Conselho Deliberativo da OABPREV/PR; Professora da Graduação e da 
Pós-graduação da PUCPR e de outras instituições, professora da EMAP 
(Escola da Magistratura Estadual do Paraná), da ESMAFE (Escola da 
Magistratura Federal do Paraná), da EMATRA (Escola da Magistratura do 
Trabalho no Paraná); Mestre em Direito pela PUCPR; Diretora Editorial 
da Juruá Editora; Autora e coordenadora de diversas obras; Diretora 
Científica do IBDP. 

 
VAGAS LIMITADAS:    A inscrição deverá ser efetuada através do 
preenchimento completo do formulário que constará abaixo desta 
página, (lembramos que o preenchimento correto do formulário é de 
total responsabilidade do inscritos, pois o certificado será feito baseado 
nestes dados.) 

A confirmação da vaga é mediante pagamento do boleto bancário. 
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O CURSO CONTEMPLA: Certificado de participação de 8 horas conferido 
pelo IBDP. 
 INVESTIMENTO 
- Associados ao IBDP com mais de 6 (seis) meses de afiliação e em dia 
com anuidade apenas será cobrado o material didático a preço de custo e 
entregue no dia do curso no valor de R$ 55,00 - (Boleto bancário). 
- Não Associados ao IBDP e estudantes: Taxa de inscrição e material 
didático para Não Associado do IBDP: R$ 195,00 (Boleto bancário). 
  
Observações: As inscrições que não forem confirmadas com o 
pagamento do boleto bancário (gerado automaticamente após 
realização da inscrição) até data do vencimento, serão consideradas 
como desistência, e assim a vaga reservada e não confirmada será 
aproveitada por outro interessado na participação do curso. 

  
 

* Os valores de inscrições e taxa de material didático não serão devolvidos, 
exceto, mediante requerimento com 05 (cinco) dias de antecedência via email 
eventos@ibdp.org.br 

 
 

Oficina de Cálculos Previdenciários e 

 Revisões dos Benefícios 

  

Data/Hora: Dia 30 de novembro de 2012, sexta-feira, das 9h às 12h e 
13h30 às 18h. 

Local: IMED - MAPA - Endereço: Av. Bastian, 121 - Menino Deus 

Cidade: Porto Alegre/RS. 

REALIZAÇÃO  

               

APOIO INSTITUCIONAL 
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Professor: EMERSON COSTA LEMES. Contador e Consultor Trabalhista 
e Previdenciarista. Diretor de Cultura do Sindicato dos Contabilistas de 
Londrina  
Membro-fundador do Observatório de Gestão Pública de Londrina  
Autor do Manual dos Cálculos Previdenciários - Benefícios e Revisões 
(Juruá Editora, 2011, 2ª edição). Co-autor da obra Cálculos 
Previdenciários (Editora Quartier Latin, 2009, 3ª edição). Membro do 
Grupo de Estudos Sul-Livre.  

  

Tópicos que serão estudados: 

1. A Lei 9.876 e seus reflexos nos cálculos de benefícios: nova média e 
fator previdenciário; 

2. Benefícios por incapacidade: auxílio-doença e aposentadoria por 
invalidez; 

3. Revisões nos benefícios por incapacidade; 

4. Apuração do Tempo de Contribuição; 

5. Benefícios programáveis: Aposentadorias por tempo de contribuição e 
por idade; 

6. Revisões nos benefícios programáveis; 

7. Desaposentação. 

  

VAGAS LIMITADAS:  A inscrição deverá ser efetuada através do 
preenchimento completo do formulário que constará abaixo desta 
página, (lembramos que o preenchimento correto do formulário é de 
total responsabilidade do inscritos, pois o certificado será feito baseado 
nestes dados.) 

A confirmação da vaga é mediante pagamento do boleto bancário. 
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O CURSO CONTEMPLA: Certificado de participação de 8 horas conferido 
pelo IBDP. 

  

INVESTIMENTO 

- Associados ao IBDP com mais de 6 (seis) meses de afiliação e em dia 
com anuidade apenas será cobrado o material didático a preço de custo e 
entregue no dia do curso no valor de R$ 55,00 - (Boleto bancário). 

- Não Associados ao IBDP e estudantes: Taxa de inscrição e material 
didático para Não Associado do IBDP: R$ 195,00 (Boleto bancário). 

  

Observações: As inscrições que não forem confirmadas com o 
pagamento do boleto bancário (gerado automaticamente após 
realização da inscrição) até data do vencimento, serão consideradas 
como desistência, e assim a vaga reservada e não confirmada será 
aproveitada por outro interessado na participação do curso. 

  

CREDENCIAMENTO E ENTREGA DE MATERIAL  

INICIO ÀS 8h do DIA 30/11/2012. 

Instruções de Pagamento: 

Associados 

- Reservamo-nos o direito de cancelar ou alterar a data do curso, caso não tenhamos o 
quorum mínimo necessário para formação da turma, no prazo de 48 horas antes da sua 
realização. 

- Informamos que os associados que fizerem sua inscrição para os cursos gratuitos 
oferecidos pelo IBDP e não comparecerem (faltarem) em 02 cursos programados, não 
poderá participar do mesmo seguinte a ser realizado. Lembramos que o IBDP, a cada 
curso fora de Curitiba, disponibiliza apenas 60 vagas (vagas limitadas) e o não 
comparecimento de associado inscrito, faz com que outros associados não tenham a 
oportunidade de se inscreverem e de agregar este conhecimento em seu Currículo 
profissional. 

- O associado que fizer inscrição e por algum motivo não puder participar do curso deve, 
com 5 dias de antecedência, comunicar a coordenação do IBDP apenas pelo e-mail 
eventos@ibdp.org.br, para que outro associado possa ser chamado a ocupar a vaga 
remanescente, sob pena das penalidades anteriormente descritas. Tudo isso com intuito 
de melhor atender o interesse da universalidade de associados que compõe o IBDP. 

* Reembolso. 

Para não associados do IBDP 
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Reservamo-nos o direito de cancelar ou alterar a data do curso, caso não tenhamos o 
quorum mínimo necessário para formação da turma, no prazo de 48 horas antes da sua 
realização. 

* Reembolso. 

 
* Os valores de inscrições e taxa de material didático não serão devolvidos, exceto, 
mediante requerimento com 05 (cinco) dias de antecedência via email 
eventos@ibdp.org.br. 

 

 
Módulo 4 - BENEFÍCIOS DA FAMÍLIA DO CURSO COMPLETO 

DE PRÁTICA EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

Data/Hora: dia 30 de novembro de 2012, sexta feira, das 9h às 12h e 
das 13h30 às 18h. 
Local: FUNPAR - Rua João Negrão, 280. Centro 
Cidade: Curitiba/PR. 

REALIZAÇÃO 

 
Professora: Dra. RAFAELA CASSETARI SAVARIS. Advogada. 
Especialista em Direito Previdenciário com capacitação para docência pela 
Escola Paulista de Direito Social - EPDS/SP. Especialista em Direito 
Previdenciário e Processual Previdenciário pela Escola da Magistratura do 
Paraná - ESMAFE/PR. Professora da Escola Superior de Advocacia - 
ESA/PR. Professora da ESMAFE/PR. Tesoureira e Coordenadora 
Estadual/PR do IBDP. 

VAGAS LIMITADAS: A inscrição deverá ser efetuada através do 
preenchimento completo do formulário que constará abaixo desta página, 
(lembramos que o preenchimento correto do formulário é de total 
responsabilidade do inscritos, pois o certificado será feito baseado nestes 
dados.) 

A confirmação da vaga é mediante pagamento do boleto bancário. 
O CURSO CONTEMPLA: Certificado de participação de 8 horas conferido 
pelo IBDP. 
INVESTIMENTO 
- Associados ao IBDP com mais de 6 (seis) meses de afiliação e em dia 
com anuidade apenas será cobrado o material didático a preço de custo e 
entregue no dia do curso no valor de R$ 55,00 - (Boleto bancário). 
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- Não Associados ao IBDP e estudantes: Taxa de inscrição e material 
didático para Não Associado do IBDP: R$ 195,00 (Boleto bancário). 
Observações: As inscrições que não forem confirmadas com o 
pagamento do boleto bancário (gerado automaticamente após 
realização da inscrição) até data do vencimento, serão consideradas 
como desistência, e assim a vaga reservada e não confirmada será 
aproveitada por outro interessado na participação do curso. 

CREDENCIAMENTO E ENTREGA DE MATERIAL  
INICIO ÀS 8h do DIA 30/11/2012. 

 
Instruções de Pagamento: 

Associados 

- Reservamo-nos o direito de cancelar ou alterar a data do curso, caso não tenhamos o 
quorum mínimo necessário para formação da turma, no prazo de 48 horas antes da sua 
realização. 
- Informamos que os associados que fizerem sua inscrição para os cursos gratuitos 
oferecidos pelo IBDP e não comparecerem (faltarem) em 02 cursos programados, não 
poderá participar do mesmo seguinte a ser realizado. Lembramos que o IBDP, a cada 
curso fora de Curitiba, disponibiliza apenas 60 vagas (vagas limitadas) e o não 
comparecimento de associado inscrito, faz com que outros associados não tenham a 
oportunidade de se inscreverem e de agregar este conhecimento em seu Currículo 
profissional. 
- O associado que fizer inscrição e por algum motivo não puder participar do curso deve, 
com 5 dias de antecedência, comunicar a coordenação do IBDP apenas pelo e-mail 
eventos@ibdp.org.br, para que outro associado possa ser chamado a ocupar a vaga 
remanescente, sob pena das penalidades anteriormente descritas. Tudo isso com intuito 
de melhor atender o interesse da universalidade de associados que compõe o IBDP. 
* Reembolso. 
Para não associados do IBDP 
Reservamo-nos o direito de cancelar ou alterar a data do curso, caso não tenhamos o 
quorum mínimo necessário para formação da turma, no prazo de 48 horas antes da sua 
realização. 
* Reembolso. 

 
* Os valores de inscrições e taxa de material didático não serão devolvidos, exceto, 
mediante requerimento com 05 (cinco) dias de antecedência via email 
eventos@ibdp.org.br. 

 

 
 

Curso  

Recursos no Juizado Especial Federal 
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 Data: 01 de dezembro de 2012, sábado, das 9h00 às 12h00 e das 13h30 
às 16h00. 

Local: Sindicato dos Agentes Autônomos, na Praça da Liberdade, 130 - 7º 
andar. 
Cidade: São Paulo/SP. 

REALIZAÇÃO  

 

APOIO INSTITUCIONAL  

Sindicato dos Agentes Autônomos - SP 

 
PROFESSOR Dr. OTAVIO HENRIQUE MARTINS PORT - Juiz Federal 
desde 2000, aprovado em 2º lugar no IX Concurso Público do TRF -3ª 
Região. Juiz Federal Titular do Juizado Especial Federal de Sorocaba - SP, 
desde 2009. Foi membro de Turma Recursal em São Paulo por 8 anos, 
encerrando o mandato em 2011. Foi membro da Turma Nacional de 
Uniformização dos JEF's de 2008 a 2010. Mestre em Direito Constitucional 
pela PUC-SP. Lecionou em cursos preparatórios para concursos (Federal 
Concursos) e em faculdades (FADI - Faculdade de Direito de Sorocaba). 

 
 Tópicos que serão estudados: 

•    Recurso Inominado; 

• Hipóteses de cabimento Recursos cabíveis em face de decisões 
interlocutórias; 

•    Mandado de segurança contra Ato Judicial; 

•    Incidente de uniformização;  

•    Hipóteses de cabimento Recurso Extraordinário; 

•    Embargos de declaração; 

VAGAS LIMITADAS 

    A inscrição deverá ser efetuada através do preenchimento completo do 
formulário que constará abaixo desta página, (lembramos que o 
preenchimento correto do formulário é de total responsabilidade do 
inscritos, pois o certificado será feito baseado nestes dados.) 
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A confirmação da vaga é mediante pagamento do boleto bancário. 

O CURSO CONTEMPLA - Certificado de participação de 08 horas 
conferido pelo IBDP. 

INVESTIMENTO 

- Associados ao IBDP com mais de 6 (seis) meses de afiliação e em dia 
com anuidade continuarão tendo sua inscrição gratuita. Apenas será 
cobrado o material didático a preço de custo e entregue no dia do curso 
no valor de R$ 55,00 - (Boleto bancário). 

- Não Associados ao IBDP: Taxa de inscrição e material didático para 
Não Associado do IBDP: R$ 195,00 (Boleto bancário). 

 Observações: As inscrições que não forem confirmadas com o 
pagamento do boleto bancário (gerado automaticamente após realização 
da inscrição) até data do vencimento, serão consideradas como 
desistência, e assim a vaga reservada e não confirmada será aproveitada 
por outro interessado na participação do curso.  

CREDENCIAMENTO E ENTREGA DE MATERIAL 

INICIO ÀS 8h do DIA 01/12/2012 

  

Instruções de Pagamento: 

  

Associados 
- Reservamo-nos o direito de cancelar ou alterar a data do curso, caso não tenhamos o 
quorum mínimo necessário para formação da turma, no prazo de 48 horas antes da sua 
realização. 
- Informamos que os associados que fizerem sua inscrição para os cursos gratuitos 
oferecidos pelo IBDP e não comparecerem (faltarem) em 02 cursos programados, não 
poderá participar do mesmo seguinte a ser realizado. Lembramos que o IBDP, a cada 
curso fora de Curitiba, disponibiliza apenas 60 vagas (vagas limitadas) e o não 
comparecimento de associado inscrito, faz com que outros associados não tenham a 
oportunidade de se inscreverem e de agregar este conhecimento em seu Currículo 
profissional. 
- O associado que fizer inscrição e por algum motivo não puder participar do curso deve, 
com 5 dias de antecedência, comunicar a coordenação do IBDP apenas pelo e-mail 
eventos@ibdp.org.br, para que outro associado possa ser chamado a ocupar a vaga 
remanescente, sob pena das penalidades anteriormente descritas. Tudo isso com intuito 
de melhor atender o interesse da universalidade de associados que compõe o IBDP. 
* Reembolso. 
Para não associados do IBDP 
Reservamo-nos o direito de cancelar ou alterar a data do curso, caso não tenhamos o 
quorum mínimo necessário para formação da turma, no prazo de 48 horas antes da sua 
realização. 
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* Reembolso. 
 

* Os valores de inscrições e taxa de material didático não serão devolvidos, exceto, 
mediante requerimento com 05 (cinco) dias de antecedência via email 
eventos@ibdp.org.br. 
 

 

 
Módulo 5 - APOSENTADORIA POR IDADE E LOAS DO CURSO 
COMPLETO DE PRÁTICA EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

Data/Hora: 1º de dezembro de 2012, sábado, das 9h às 12h e das 
13h30 às 18h. 
Local: FUNPAR - Rua João Negrão, 280. Centro 
Cidade: Curitiba/PR. 

REALIZAÇÃO 

 
 

Professora: Dra. RAFAELA CASSETARI SAVARIS.Advogada. 
Especialista em Direito Previdenciário com capacitação para docência pela 
Escola Paulista de Direito Social - EPDS/SP. Especialista em Direito 
Previdenciário e Processual Previdenciário pela Escola da Magistratura do 
Paraná - ESMAFE/PR. Professora da Escola Superior de Advocacia - 
ESA/PR. Professora da ESMAFE/PR. Tesoureira e Coordenadora 
Estadual/PR do IBDP. 

 
VAGAS LIMITADAS: A inscrição deverá ser efetuada através do 
preenchimento completo do formulário que constará abaixo desta página, 
(lembramos que o preenchimento correto do formulário é de total 
responsabilidade do inscritos, pois o certificado será feito baseado nestes 
dados.) 

A confirmação da vaga é mediante pagamento do boleto bancário. 
O CURSO CONTEMPLA: Certificado de participação de 8 horas conferido 
pelo IBDP. 
INVESTIMENTO 
- Associados ao IBDP com mais de 6 (seis) meses de afiliação e em dia 
com anuidade apenas será cobrado o material didático a preço de custo e 
entregue no dia do curso no valor de R$ 55,00 - (Boleto bancário). 
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- Não Associados ao IBDP e estudantes: Taxa de inscrição e material 
didático para Não Associado do IBDP: R$ 195,00 (Boleto bancário). 
Observações: As inscrições que não forem confirmadas com o 
pagamento do boleto bancário(gerado automaticamente após 
realização da inscrição) até data do vencimento, serão consideradas 
como desistência, e assim a vaga reservada e não confirmada será 
aproveitada por outro interessado na participação do curso. 

CREDENCIAMENTO E ENTREGA DE MATERIAL 
INICIO ÀS 8h do DIA 01/12/2012. 

Instruções de Pagamento: 

Associados 

- Reservamo-nos o direito de cancelar ou alterar a data do curso, caso não tenhamos o 
quorum mínimo necessário para formação da turma, no prazo de 48 horas antes da sua 
realização. 
- Informamos que os associados que fizerem sua inscrição para os cursos gratuitos 
oferecidos pelo IBDP e não comparecerem (faltarem) em 02 cursos programados, não 
poderá participar do mesmo seguinte a ser realizado. Lembramos que o IBDP, a cada 
curso fora de Curitiba, disponibiliza apenas 60 vagas (vagas limitadas) e o não 
comparecimento de associado inscrito, faz com que outros associados não tenham a 
oportunidade de se inscreverem e de agregar este conhecimento em seu Currículo 
profissional. 
- O associado que fizer inscrição e por algum motivo não puder participar do curso deve, 
com 5 dias de antecedência, comunicar a coordenação do IBDP apenas pelo e-mail 
eventos@ibdp.org.br, para que outro associado possa ser chamado a ocupar a vaga 
remanescente, sob pena das penalidades anteriormente descritas. Tudo isso com intuito 
de melhor atender o interesse da universalidade de associados que compõe o IBDP. 
* Reembolso. 
Para não associados do IBDP 
Reservamo-nos o direito de cancelar ou alterar a data do curso, caso não tenhamos o 
quorum mínimo necessário para formação da turma, no prazo de 48 horas antes da sua 
realização. 
* Reembolso. 

 
* Os valores de inscrições e taxa de material didático não serão devolvidos, exceto, 
mediante requerimento com 05 (cinco) dias de antecedência via email 
eventos@ibdp.org.br. 

 
 
 

CURSO "BENEFÍCIOS RURAIS" 
 

Data/Hora: Dia 03 de dezembro de 2012, segunda feira , das 9h às 12h e 13h30 às 
18h. 
Local: OAB/RN. Av. Câmara Cascudo, 478 - Cidade Alta 
Cidade:  Natal/RN. 

REALIZAÇÃO  
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APOIO INSTITUCIONAL  
OAB/RN  

O curso proporcionará o conhecimento e atualização em toda matéria previdenciária 
que envolva benefícios rurais (segundo a Advocacia Geral da União a Aposentadoria 
Rural representa 30% das condenações do INSS). Serão tratados os temas mais 
comuns no indeferimento administrativo bem como a Jurisprudência sobre a matéria. 
Destaca-se que a recente Lei 11.718/08 introduziu uma nova lógica aos benefícios 
rurais.  
 
Professora: Dra. JANE LUCIA WILHELM BERWANGER . Advogada (RS). 
Doutoranda em Direito Previdenciário pela PUC/SP. Assessora Jurídica da 
FETAG/RS. Professora de Direito Previdenciário na Faculdade de Direito da UNISC 
e de Pós-graduação em Direito Previdenciário em várias instituições. Vice - 
Presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP). Autora do livro 
“Previdência Rural, Inclusão Social” (Juruá). 
 
Tópicos que serão estudados: 
->1. Caracterização dos segurados rurais 
->2. Empregados rurais 
->3. Avulsos 
->4. Contribuintes individuais 
->5. Segurados especiais 
->6. Diferenciação de segurado especial e empregador rural 
->7. Segurados especiais – conceito e enquadramento 
->8. Cadastramento dos segurados especiais 
->9. Contribuição dos segurados especiais e dos empregadores rurais 
->10. Inovações da Lei 11.718/08 
->11. Benefícios devidos aos segurados especiais 
->12. Condições para a aposentadoria rural 
->13. Aposentadoria por idade após a Lei 11.718/08 
->14. Comprovação da atividade rural – prática administrativa 
->15. Jurisprudência atualizada sobre o segurado especial 
->16. Prática Judicial de comprovação da atividade rural 
->17. Utilização de períodos rurais para benefícios urbanos – jurisprudência e prática 
VAGAS LIMITADAS: A inscrição deverá ser efetuada através do preenchimento 
completo do formulário que constará abaixo desta página, (lembramos que o 
preenchimento correto do formulário é de total responsabilidade do inscritos, pois o 
certificado será feito baseado nestes dados).A confirmação da vaga é mediante 
pagamento do boleto bancário . 
O CURSO CONTEMPLA: Certificado de participação de 08 horas conferido pelo 
IBDP. 
INVESTIMENTO 
- Associados ao IBDP  com mais de 6 (seis) meses de afiliação e em dia com 
anuidade continuarão tendo sua inscrição gratuita. Apenas será cobrado o material 
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didático a preço de custo e entregue no dia do curso no valor de R$ 55,00 - (Boleto 
bancário). 
- Não Associados ao IBDP : Taxa de inscrição e material didático para Não 
Associado do IBDP: R$ 195,00 (Boleto bancário). 
Observações:  As inscrições que não forem confirmadas com o pagamento do 
boleto bancário (gerado automaticamente após realização da inscrição) até data do 
vencimento, serão consideradas como desistência, e assim a vaga reservada e não 
confirmada será aproveitada por outro interessado na participação do curso. 

INICIO ÀS 8h do DIA 22/09/2012.  
Instruções de Pagamento:  
Associados  
- Reservamo-nos o direito de cancelar ou alterar a data do curso, caso não 
tenhamos o quorum mínimo necessário para formação da turma, no prazo de 48 
horas antes da sua realização. 
- Informamos que os associados que fizerem sua inscrição para os cursos gratuitos 
oferecidos pelo IBDP e não comparecerem (faltarem) em 02 cursos programados, 
não poderá participar do mesmo seguinte a ser realizado. Lembramos que o IBDP, a 
cada curso fora de Curitiba, disponibiliza apenas 60 vagas (vagas limitadas) e o não 
comparecimento de associado inscrito, faz com que outros associados não tenham a 
oportunidade de se inscreverem e de agregar este conhecimento em seu Currículo 
profissional. 
- O associado que fizer inscrição e por algum motivo não puder participar do curso 
deve, com 5 dias de antecedência, comunicar a coordenação do IBDP apenas pelo 
e-mail eventos@ibdp.org.br, para que outro associado possa ser chamado a ocupar 
a vaga remanescente, sob pena das penalidades anteriormente descritas. Tudo isso 
com intuito de melhor atender o interesse da universalidade de associados que 
compõe o IBDP. 
* Reembolso. 
Para não associados do IBDP  
Reservamo-nos o direito de cancelar ou alterar a data do curso, caso não tenhamos 
o quorum mínimo necessário para formação da turma, no prazo de 48 horas antes 
da sua realização. 
* Reembolso. 
 
* Os valores de inscrições e taxa de material didático não serão devolvidos, exceto, 
mediante requerimento com 05 (cinco) dias de antecedência via email 
eventos@ibdp.org.br. 
 
  

Curso Avançado  

de Benefícios Rurais  

Data: Dias 04 e 05 de dezembro de 2012.   



 
 
 

 

47 

Horário: 9h as 12h e das 13h30 as 18h. 
Local: OAB/SE - Av. Ivo do Prado, 1072 - Bairro São José 
Cidade: Aracaju/SE. 

REALIZAÇÃO  

 

  

APOIO INSTITUCIONAL  

  

OAB/SE  

  
O curso proporcionará o conhecimento e atualização em toda matéria 
previdenciária que envolva benefícios rurais. Serão tratados os temas 
mais comuns no indeferimento administrativo bem como a Jurisprudência 
sobre a matéria. A abordagem será de forma mais aprofundada, com 
inúmeros casos práticos.  

Tendo em vista a carga horária ampliada do Curso, será possível abordar 
com maior profundidade a matéria, especialmente com relação aos 
questionamentos e casos trazidos pelos presentes. 

Objetiva: oportunizar ao participante o conhecimento teórico, bem como 
elementos práticos fundamentais para obter a concessão dos benefícios na 
via administrativa e judicial.  

Destina-se:Na advogados, procuradores federais, serventuários da justiça, 
bacharéis, contadores, administradores e demais interessados que 
necessitem do conhecimento jurídico no âmbito previdenciário com o 
objetivo de aprimoramento profissional.  
 

 
PROFESSORA Dra. JANE LUCIA WILHELM BERWANGER - Advogada. 
Presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário - IBDP. Mestre 
em Direitos Sociais e Políticas Públicas pela Universidade de Santa Cruz do 
Sul (UNISC). Doutoranda em Direito Previdenciário pela PUC/SP. 
Professora de Direito Previdenciário na Graduação da Universidade de 
Santa Cruz do Sul (UNISC), de Pós-Graduação em Direito Previdenciário 
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da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), Escola da Faculdade de 
Direito de Santa Maria (FADISMA), da Unicuritiba, da Universidade de 
Passo Fundo (UPF), da Pontifícia Universidade Católica (PUC/PR) e outras 
instituições. Assessora Jurídica da Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura no Estado do Rio Grande do Sul (FETAG/RS). Autora de várias 
obras de Direito Previdenciário. 

 
 Tópicos que serão estudados: 

1. Evolução da Previdência Rural: 

a. Surgimento; 

b. Período anterior à CF 88; 

c. Período posterior à CF 88. 

2. Caracterização dos segurados rurais: 

a. Empregados rurais; 

b. Avulsos; 

c. Contribuintes individuais; 

d. Segurados especiais; 

e. Diferenciação de segurado especial e empregador rural. 

3. Segurados especiais – conceito e enquadramento; 

4. Cadastramento dos segurados especiais; 

5. Contribuição dos segurados especiais e dos empregadores rurais; 

6. Benefícios devidos aos segurados especiais; 

7. Condições para a aposentadoria rural; 

8. Aposentadoria por idade após a Lei 11.718/08; 

9. Comprovação da atividade rural – prática administrativa; 

10.       Jurisprudência atualizada sobre o segurado especial; 

11.       Prática Judicial de comprovação da atividade rural e  

12.       Utilização de períodos rurais para benefícios urbanos – jurisprudência e 
prática. 

VAGAS LIMITADAS 



 
 
 

 

49 

    A inscrição deverá ser efetuada através do preenchimento completo do 
formulário que constará abaixo desta página, (lembramos que o 
preenchimento correto do formulário é de total responsabilidade do 
inscritos, pois o certificado será feito baseado nestes dados.) 

A confirmação da vaga é mediante pagamento do boleto bancário. 

  

O CURSO CONTEMPLA 

Certificado de participação de 16 horas conferido pelo IBDP. 

  

INVESTIMENTO 

- Associados ao IBDP com mais de 6 (seis) meses de afiliação e em dia 
com anuidade continuarão tendo sua inscrição gratuita. Apenas será 
cobrado o material didático a preço de custo e entregue no dia do curso 
no valor de R$ 85,00 - (Boleto bancário). 

- Não Associados ao IBDP: Taxa de inscrição e material didático para 
Não Associado do IBDP: R$ 295,00 (Boleto bancário). 

  

Observações: As inscrições que não forem confirmadas com o 
pagamento do boleto bancário (gerado automaticamente após realização 
da inscrição) até data do vencimento, serão consideradas como 
desistência, e assim a vaga reservada e não confirmada será aproveitada 
por outro interessado na participação do curso 

CREDENCIAMENTO E ENTREGA DE MATERIAL  

INICIO ÀS 8h do DIA 04/12/2012. 

Instruções de Pagamento: 

 Associados 

- Reservamo-nos o direito de cancelar ou alterar a data do curso, caso não tenhamos o 
quorum mínimo necessário para formação da turma, no prazo de 48 horas antes da sua 
realização. 

- Informamos que os associados que fizerem sua inscrição para os cursos gratuitos 
oferecidos pelo IBDP e não comparecerem (faltarem) em 02 cursos programados, não 
poderá participar do mesmo seguinte a ser realizado. Lembramos que o IBDP, a cada 
curso fora de Curitiba, disponibiliza apenas 60 vagas (vagas limitadas) e o não 
comparecimento de associado inscrito, faz com que outros associados não tenham a 
oportunidade de se inscreverem e de agregar este conhecimento em seu Currículo 
profissional. 
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- O associado que fizer inscrição e por algum motivo não puder participar do curso deve, 
com 5 dias de antecedência, comunicar a coordenação do IBDP apenas pelo e-mail 
eventos@ibdp.org.br, para que outro associado possa ser chamado a ocupar a vaga 
remanescente, sob pena das penalidades anteriormente descritas. Tudo isso com intuito 
de melhor atender o interesse da universalidade de associados que compõe o IBDP. 

Para não associados do IBDP 

Reservamo-nos o direito de cancelar ou alterar a data do curso, caso não tenhamos o 
quorum mínimo necessário para formação da turma, no prazo de 48 horas antes da sua 
realização. 

 

 
 

Módulo 10 - EXECUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CÁLCULOS, IMPUGNAÇÕES, 
RPV E PRECATÓRIOS) E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DO CURSO COMPLETO DE PRÁTICA EM DIREITO PREVIDENCIÁ RIO 

REALIZAÇÃO  

 
  

Data/Hora: dia 7 de dezembro, sexta feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 18h. 
Local: FUNPAR - Rua João Negrão, 280. Centro 
Cidade:  Curitiba/PR. 

 
Professora: Dra. MELISSA FOLMANN . Advogada; Secretária da Comissão 
Especial de Seguridade Social e Previdência Complementar do Conselho Federal da 
OAB (Ordem dos Advogados do Brasil); Membro do Conselho Deliberativo da 
OABPREV/PR; Professora da Graduação e da Pós-graduação da PUCPR e de 
outras instituições, professora da EMAP (Escola da Magistratura Estadual do 
Paraná), da ESMAFE (Escola da Magistratura Federal do Paraná), da EMATRA 
(Escola da Magistratura do Trabalho no Paraná); Mestre em Direito pela PUCPR; 
Diretora Editorial da Juruá Editora; Autora e coordenadora de diversas obras; 
Diretora Científica do IBDP. 

 
VAGAS LIMITADAS:    A inscrição deverá ser efetuada através do preenchimento 
completo do formulário que constará abaixo desta página, (lembramos que o 
preenchimento correto do formulário é de total responsabilidade do inscritos, pois o 
certificado será feito baseado nestes dados.) 

A confirmação da vaga é mediante pagamento do bolet o bancário . 
 O CURSO CONTEMPLA: Certificado de participação de 8 horas conferido pelo 
IBDP. 
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 INVESTIMENTO 
- Associados ao IBDP  com mais de 6 (seis) meses de afiliação e em dia com 
anuidade apenas será cobrado o material didático a preço de custo e entregue no 
dia do curso no valor de R$ 55,00 - (Boleto bancário). 
- Não Associados ao IBDP e estudantes : Taxa de inscrição e material didático 
para Não Associado do IBDP: R$ 195,00 (Boleto bancário). 
 Observações:  As inscrições que não forem confirmadas com o pagamento do 
boleto bancário (gerado automaticamente após realização da inscrição ) até data 
do vencimento, serão consideradas como desistência, e assim a vaga reservada e 
não confirmada será aproveitada por outro interessado na participação do curso. 

  
CREDENCIAMENTO E ENTREGA DE MATERIAL  

INICIO ÀS 8h do DIA 07/12/2012.  
 

 

 

Módulo 11 - REVISÕES PREVIDENCIÁRIAS DO CURSO COMPLETO 
DE PRÁTICA EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO  

 REALIZAÇÃO  

 
  

Data/Hora: dia 8 de dezembro, sábado, das 9h às 12h e das 13h30 às 18h. 
Local: FUNPAR - Rua João Negrão, 280. Centro 
Cidade:  Curitiba/PR. 

 
Professora: Dra. MELISSA FOLMANN . Advogada; Secretária da Comissão 
Especial de Seguridade Social e Previdência Complementar do Conselho Federal da 
OAB (Ordem dos Advogados do Brasil); Membro do Conselho Deliberativo da 
OABPREV/PR; Professora da Graduação e da Pós-graduação da PUCPR e de 
outras instituições, professora da EMAP (Escola da Magistratura Estadual do 
Paraná), da ESMAFE (Escola da Magistratura Federal do Paraná), da EMATRA 
(Escola da Magistratura do Trabalho no Paraná); Mestre em Direito pela PUCPR; 
Diretora Editorial da Juruá Editora; Autora e coordenadora de diversas obras; 
Diretora Científica do IBDP. 

 
VAGAS LIMITADAS:    A inscrição deverá ser efetuada através do preenchimento 
completo do formulário que constará abaixo desta página, (lembramos que o 
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preenchimento correto do formulário é de total responsabilidade do inscritos, pois o 
certificado será feito baseado nestes dados.) 

A confirmação da vaga é mediante pagamento do bolet o bancário . 
  
O CURSO CONTEMPLA: Certificado de participação de 8 horas conferido pelo 
IBDP. 
 INVESTIMENTO 
- Associados ao IBDP  com mais de 6 (seis) meses de afiliação e em dia com 
anuidade apenas será cobrado o material didático a preço de custo e entregue no 
dia do curso no valor de R$ 55,00 - (Boleto bancário). 
- Não Associados ao IBDP e estudantes : Taxa de inscrição e material didático 
para Não Associado do IBDP: R$ 195,00 (Boleto bancário). 
 Observações:  As inscrições que não forem confirmadas com o pagamento do 
boleto bancário (gerado automaticamente após realização da inscrição ) até data 
do vencimento, serão consideradas como desistência, e assim a vaga reservada e 
não confirmada será aproveitada por outro interessado na participação do curso. 

  
CREDENCIAMENTO E ENTREGA DE MATERIAL  

INICIO ÀS 8h do DIA 08/12/2012.  
  
Instruções de Pagamento:  
 Associados  
- Reservamo-nos o direito de cancelar ou alterar a data do curso, caso não 
tenhamos o quorum mínimo necessário para formação da turma, no prazo de 48 
horas antes da sua realização. 
- Informamos que os associados que fizerem sua inscrição para os cursos gratuitos 
oferecidos pelo IBDP e não comparecerem (faltarem) em 02 cursos programados, 
não poderá participar do mesmo seguinte a ser realizado. Lembramos que o IBDP, a 
cada curso fora de Curitiba, disponibiliza apenas 60 vagas (vagas limitadas) e o não 
comparecimento de associado inscrito, faz com que outros associados não tenham a 
oportunidade de se inscreverem e de agregar este conhecimento em seu Currículo 
profissional. 
- O associado que fizer inscrição e por algum motivo não puder participar do curso 
deve, com 5 dias de antecedência, comunicar a coordenação do IBDP apenas pelo 
e-mail eventos@ibdp.org.br, para que outro associado possa ser chamado a ocupar 
a vaga remanescente, sob pena das penalidades anteriormente descritas. Tudo isso 
com intuito de melhor atender o interesse da universalidade de associados que 
compõe o IBDP. 
* Reembolso. 
Para não associados do IBDP  
Reservamo-nos o direito de cancelar ou alterar a data do curso, caso não tenhamos 
o quorum mínimo necessário para formação da turma, no prazo de 48 horas antes 
da sua realização. 
* Reembolso. 
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RELEASE 
 

A 9ª edição da obra «Curso Prático de Direito Previdenciário», de autoria de Ivan 
Kertzman, traz 283 questões de concursos públicos separadas por assunto, 
resolvidas e comentadas; sinopse de todo o conteúdo abordado em cada um dos 
capítulos; e roteiro de estudos para os principais concursos públicos. A nova edição 
está devidamente atualizada conforme: 
 

• Portaria Interministerial MPS/MF 2, de 06/012012 – Dispõe sobre o reajuste dos 
benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e dos demais 
valores constantes do Regulamento da Previdência Social – RPS; 
• Lei 12.546, de 14/12/2011 – Cria a substituição das contribuições previdenciárias 
patronais para alguns setores; 
• LC 139, de 10/11/2011 – Alterou os limites de enquadramento das empresas 
optantes pelo SIMPLES Nacional e do Microempresário individual – MEI; 
• Lei 12.513, de 26/10/2011 – Alterou os critérios para isenção de contribuição 
previdenciária dos planos educacionais das empresas; 
• Lei 12.506, de 11/10/2011 – Alterou o prazo do aviso prévio; 
• Lei 12.470, de 31/08/2011 – Alterou a Lei Orgânica da Assistência Social e reduziu 
a alíquota de contribuição do MEI e das donas de casa; 
• Lei 12.435, de 06/07/2011 – Alterou a Lei Orgânica da Assistência Social; 
• Lei 12.424, de 16/06/2011 – Incluiu nova hipótese de dispensa de Certidão Negativa 
de Débito; 
• Instrução Normativa INSS/PRES 51, de 04/02/2011 – Alterou dispositivos da IN 
45/2010. 

 
Descrição da obra: KERTZMAN, Ivan. Curso Prático de Direito Previdenciário . 9. 
ed. Salvador: Juspodivm, 2012. 680 p. 
 

FICHA TÉCNICA 
 

Boletim Semanal do IBDP - Instituto Brasileiro de D ireito Previdenciário  

Período:  12 à 16/11/2012 

Diretora: Andressa Mara dos Santos Milani, Advogada. 

Artigos para publicação : Enviar para o e-mail: andressa.sas@uol.com.br, com 
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