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SENTENÇA TIPO A

 
 
 
 

I – Relatório:

 
 
 
  

Cuida-se de ação sob o rito comum ajuizada por José Raimundo Ferreira Batalha, 56 anos (fl.

18), microempreendedor, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a concessão

do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição, a contar da data do requerimento

administrativo (23/06/2016 – fl. 22) ou, subsidiariamente, da data do ajuizamento desta demanda, mediante a

averbação do período laborado sob condições especiais.
 

Aduziu que formulou, na data de 23/06/2016, pedido administrativo de aposentadoria por tempo

de contribuição (NB 172.697.892-0), que foi indeferido pela Autarquia Previdenciária sob o fundamento de que

o autor não contava com o tempo de contribuição suficiente.
 

Disse que laborou, em diversas empresas, bem como recolheu contribuições como contribuinte

individual, nos seguintes períodos: 18/08/1982 a 31/08/1994 (Restaurante São Luis Ltda - CNIS à fl. 63 dos

autos); 22/03/1995 a 28/03/1995 (Incoplast Indústria e Comércio de Plásticos Ltda – CNIS à fl. 66); 01/03/2006
a 30/06/2007 (contribuinte individual – CNIS à fl. 69); 01/08/2007 a 31/12/2013 (contribuinte individual – CNIS à

fl. 70); 01/02/2014 a 30/11/2014 (contribuinte individual – CNIS à fl. 73); 01/01/2015 a 31/01/2016 (contribuinte

individual – CNIS à fl. 74) e 01/03/2016 a 31/05/2016 (contribuinte individual – CNIS à fl. 154). Consta, ainda,
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do CNIS: i) a competência de 01/07/2017 a 31/07/2017 (fl. 75), como contribuinte individual; ii) a competência

de 01/01/2018 a 31/05/2018 (fl. 77), como contribuinte individual.
 

Alegou que, no período de 01/07/1995 a 15/03/2005 (CNIS à fl. 66), laborou, na empresa

Serviços Auxiliares de Transportes Aéreos – SATA, em condições especiais que prejudicam a saúde do

trabalhador, eis que submetido, a todo tempo, a nível de ruído acima do permitido em lei. Afirmou ter juntado

Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho. À derradeira, afirmou que tal atividade está prevista nos

Códigos 1.1.6, 1.2.11 e demais do Decreto 53.831/64 e 2.0.1 do Decreto 3.048/99 e 4.882/2003 e Códigos

1.1.6 e 1.2.11 do Decreto 53.831/64 e 2.0.1 do Decreto 3.048/99 e 4.882/2003.
 

Atribuiu à causa o valor de R$ 22.896,00, juntou documentos e requereu os benefícios da

assistência judiciária gratuita.
 

Pedido de tutela provisória indeferido, segundo decisão de fls. 58/9.
 

Citado, o INSS apresentou contestação, por meio da qual alegou que o autor não comprovou a

exposição efetiva ao agente ruído por meio de PPP (fls. 78/86). Réplica às fls. 89/103, oportunidade em que o

postulante destacou que, em decorrência da falência da empresa empregadora, os aeroviários não

conseguiram obter o PPP. Ratificou, ainda, que o período deve ser enquadrado como especial por força do

Código 1.1.6 do Decreto 53.831/64, alterado pelo Decreto 3.048/99 e 4.882/2003.
 

Conforme decisão de fls. 265/6, os autos foram remetidos a este Juízo pelo JEF em razão da

incompetência.
 

Consoante decisão de fls. 278/9, que ratificou todos os atos processuais até então produzidos

no JEF, foi determinada a intimação das partes para dizerem se pretendem produzir provas. Nada foi

requerido.
 

É o relatório.

 
 
 
 
II – Fundamentação:

 
 
 
  

Causa madura para julgamento (art. 355, inciso I, do CPC/2015).
 

Antes da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, para a comprovação do exercício de atividades

em condições prejudiciais à saúde do trabalhador, fazia-se necessário que a atividade exercida estivesse tão-

somente enquadrada no rol dos Decretos n. 53.831/64 e n. 83.080/79.
 

O Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou entendimento no sentido de que o rol de

atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas descritas nos citados decretos é exemplificativo,

sendo que a ausência do enquadramento da atividade desempenhada não inviabiliza sua consideração para

fins de concessão de aposentadoria (STJ. AGA 200601778781. Relatora Laurita Vaz. Órgão Julgador: quinta

turma. Data da publicação: 18/12/2006).
 

Com o advento da Lei n. 9.032/95, passou-se a exigir do trabalhador a comprovação da efetiva
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exposição aos agentes agressivos que tornassem a atividade nociva à saúde.
 

Registro que, de acordo com o §1º do artigo 58 da Lei n. 8.213/91 (incluído pela Lei n.

9.732/98), a exposição a agentes agressivos, que tornem a atividade laborativa nociva à saúde do trabalhador,

deve ser comprovada por laudo técnico. Dessa forma, “de presunção absoluta, a lei passou a determinar que o

segurado sempre comprovasse a efetiva exposição a agentes nocivos à saúde1”.
 

A ser assim, convém enfatizar que o cômputo do tempo de serviço para fins previdenciários

deve observar a legislação vigente na época da prestação laboral, conforme §1º do artigo 70 do Decreto n.

3.048/99, com redação do Decreto n. 4.827/03.
 

No caso dos autos, há comprovação de labor nos vínculos descritos na inicial e, mais alguns,

como contribuinte individual, nos documentos que foram acostados ao feito (notadamente o CNIS), consoante

já destacado no capítulo do relatório.
 

Rememoremos: A) 18/08/1982 a 31/08/1994 (Restaurante São Luis Ltda - CNIS à fl. 63 dos

autos); 22/03/1995 a 28/03/1995 (Incoplast Indústria e Comércio de Plásticos Ltda – CNIS à fl. 66); 01/03/2006
a 30/06/2007 (contribuinte individual – CNIS à fl. 69); 01/08/2007 a 31/12/2013 (contribuinte individual – CNIS à

fl. 70); 01/02/2014 a 30/11/2014 (contribuinte individual – CNIS à fl. 73); 01/01/2015 a 31/01/2016 (contribuinte

individual – CNIS à fl. 74) e 01/03/2016 a 31/05/2016 (contribuinte individual – CNIS à fl. 154); B) a

competência de 01/07/2017 a 31/07/2017 (fl. 75), como contribuinte individual; ii) a competência de 01/01/2018
a 31/05/2018 (fl. 77), como contribuinte individual; C) 01/07/1995 a 15/03/2005 (CNIS à fl. 66), laborou, na

empresa Serviços Auxiliares de Transportes Aéreos – SATA.
 

O último período em destaque (C) já fora reconhecido pelo INSS. Contudo, não como laborado

em condições nocivas à saúde do postulante.
 

Quanto a esse contrato de trabalho, o autor logrou juntar cópia da CTPS dando conta do

exercício do cargo de “Aux. Serv. - Aeroporto” (fl. 27).
 

No que pertine ao agente ruído, a regra é que a efetiva exposição do segurado deve ser

comprovada por prova documental, consubstanciada em formulários DSS 8030 e laudos técnicos periciais, que

devem atestar que o trabalhador esteve exposto aos seguintes níveis de ruídos: superior a 80 decibéis, na

vigência do Decreto n. 53.831/64; superior a 90 decibéis de 06/03/1997 a 18/11/2003, na vigência do Decreto

n. 2.172/97, e superior a 85 decibéis a partir da edição do Decreto n. 4.882, de 18/11/2003.
 

Por sua vez, as profissões “aeronatuas, aeroviários de serviços de pista e de oficinas, de

manutenção, de conservação, de carga e descarga, de recepção e de despacho de aeronaves” devem ser

consideradas especiais, por enquadramento de categoria profissional (código 2.4.1 do Anexo ao Decreto n.

53.831/1964), cuja sujeição a agentes nocivos é, contudo, presumida até a Lei n. 9.032/95.
 

Nesse sentido, é o didático e recente acórdão do TRF1, in verbis:

 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

ATIVIDADE ESPECIAL, POR ENQUADRAMENTO DE CATEGORIA PROFISSIONAL:
AEROVIÁRIO. AGENTE AGRESSIVO: RUÍDO. EXPOSIÇÃO DO SEGURADO ACIMA DOS
LIMITES LEGAIS. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL E SUA
CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos
termos do art. 56 e seguintes do Decreto 3.048/99 e do art. 201, § 7º, inciso I, da CF/88, a
aposentadoria por tempo de contribuição é devida ao segurado que completar 35 (trinta e
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cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta), se mulher. E a aposentadoria especial
é devida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem
sua saúde ou sua integridade física durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco)
anos, de modo habitual e permanente, não ocasional, nem intermitente, a teor dos arts. 57 e
58 da Lei n. 8.213/91. 2. Para reconhecimento do tempo de serviço especial o segurado
deverá comprovar o tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em
condições especiais, com exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou
associação de agentes prejudiciais. 3. O cômputo do tempo de serviço deverá observar a
legislação vigente à época da prestação laboral, tal como disposto no § 1º, art. 70, do
Decreto nº 3.048/99, com redação do Decreto nº 4.827/03. 4. À época em que vigiam os
Decretos nºs 53.831/64 e 83.080/79, para a comprovação do efetivo trabalho em atividade
tida como perigosa, insalubre ou penosa, bastava que a categoria profissional a que
pertencia o trabalhador se enquadrasse no rol constante nos anexos que integravam
referidos diplomas, ressalvada a hipótese referente ao agente insalubre "ruído", que
sempre exigiu laudo pericial. 5. A efetiva exposição do segurado a agentes agressivos à
saúde deve ser comprovada por prova documental, consubstanciada em formulários DSS
8030 e laudos técnicos periciais, dos quais consta que o trabalhador esteve exposto aos
seguintes níveis de ruídos: superior a 80 decibéis, na vigência do Decreto n. 53.831/64;
superior a 90 decibéis de 06/03/1997 a 18.11.2003, vigência do Decreto n. 2.172/97, e
superior a 85 decibéis a partir da edição do Decreto n. 4.882, de 18/11/2003. 6. Quanto ao
uso de equipamento de proteção individual ou coletiva pelo segurado, o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário ARE n. 664.335, com
repercussão geral reconhecida, decidiu, em relação ao agente físico ruído, que a utilização
de EPI (protetores auriculares) não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria, eis que a potência do som "causa danos ao organismo que vão muito além
daqueles relacionados à perda das funções auditivas". (ARE 664335, Rel. Ministro Luiz Fux,
Tribunal Pleno - STF, julgado em 04/12/2014, DJe-029 de 12/02/2015) 7. A jurisprudência
mais recente do STJ permite a conversão do tempo de serviço especial em comum,
inclusive após 28/05/98 (REsp nº 956110/SP). Por outro lado, em se tratando de conversão
do tempo de serviço comum em especial, para fins de concessão do benefício de
aposentadoria especial, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo do
art. 543-C do CPC/73, então vigente, decidiu que "para que o segurado faça jus à conversão
de tempo de serviço comum em especial, é necessário que ele tenha reunido os requisitos
para o benefício pretendido antes da Lei n. 9.032/95, de 28/4/95, independentemente do
momento em que foi prestado o serviço." (EDcl no REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). 8. As
profissões "aeronautas, aeroviários de serviços de pista e de oficinas, de manutenção, de
conservação, de carga e descarga, de recepção e de despacho de aeronaves" devem ser
consideradas especiais, por enquadramento de categoria profissional (código 2.4.1 do
Anexo ao Decreto nº 53.831/1964), cuja sujeição a agentes nocivos é presumida até a Lei
9.032/1995. (Precedentes) 9. Na hipótese, a documentação juntada aos autos indica que o
autor exerceu a atividade de aeroviário, no período de 01/08/1991 a 31/01/1994, devendo ser
considerada atividade especial, por enquadramento de categoria profissional (Decreto n.
53.831/61, código 2.4.1 e Decreto n. 83.080/1979, anexo II, código 2.4.3). Além disso, os
laudos periciais acostados indicam que a parte autora esteve exposta, de forma habitual e
permanente, a níveis de ruído médio acima dos limites de tolerância, devendo os períodos
de 01/07/1995 a 30/11/1997 e de 01/12/1997 a 14/11/2000 ser considerados de labor especial.
Portanto, somados os períodos de tempo especial reconhecidos na presente ação,
convertidos pelo fator de multiplicação 1.4, ao período de contribuição em tempo comum, o
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autor atingiu mais de 35 anos de contribuição, fazendo jus ao benefício de aposentadoria
por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo. 10. Apelação
provida.
 

 
(AC 0055191-98.2010.4.01.3400, JUIZ FEDERAL ALYSSON MAIA FONTENELE (CONV.), TRF1
- SEGUNDA TURMA, e-DJF1 29/11/2019 - destacou-se)

 
 
  

No caso dos autos, o demandante juntou aos autos laudo técnico pericial que atesta nível de

ruído superior a 90 dB(A) para as atividades desenvolvidas no aeroporto internacional de Brasília. Vejamos os

seguintes destaques:
 

“Durante o atendimento às aeronaves os níveis de pressão sonora – NPS apresentaram-
se acima de 90 dB(A), oscilando entre 90,8 dB(A) e 101,2 Db(a); om um período entre 10-15 min. de
exposição a 110 dB(A) próximo ao trem de pouso traseiro da aeronave.” [fl. 51]
 

“Chama a atenção que todas as atividades são realizadas em ritmo acelerado e de forma
conjunta e, quando ocorre atraso em algum voo, outras equipes vem em ajuda (o que aumenta os
riscos de acidentes, que já estão presentes naturalmente), formando um ‘formigueiro’ de
trabalhadores(as) caminhando e operando equipamentos, que se cruzam seguidamente, de forma mais
rápida do que a habitual, mas sempre organizada”. [fl. 52]
 

Além do agente “ruído”, referido laudo ainda destacou que os trabalhadores também estavam

sujeitos a outros agentes, quais sejam: químicos, biológicos, ergonômicos, notadamente com risco de

acidentes e de contaminação (fl. 54).
 

Acrescento que, na esteira do laudo técnico, a parte autora enquadra-se em atividade exercida

sob condições especiais, fato reconhecido pela própria empresa empregadora, dada a origem de elaboração

do documento. Vejamos:

 
“Concluímos que os cargos da SATA de auxiliares de rampa, ajudante de linha, auxiliar de supervisor, líder de rampa, auxiliar de

serviços de aeroporto e agente de serviços de aeroporto – ASA, auxiliar de limpeza de aeronaves, encarregado de serviço de

aeroporto, balanceador de bagagem, supervisor de pista/supervisor de equipe, agente de proteção, executam atividades de

forma habitual e permanente, em todas as suas jornadas de trabalho, no Pátio de Estacionamento e Manobras de Aeronaves no

Aeroporto Internacional de Brasília (...)”. [fl. 56]

 
“(…) no caso de empresa legalmente extinta, a não apresentação do formulário de reconhecimento de períodos laborados em

condições especiais ou PPP não será óbice ao enquadramento do período como atividade especial por categoria profissional

para o segurado empregado, desde que conste a função ou cargo, expresso e literal, nos documentos relacionados no inciso I

deste artigo, idêntica às atividades arroladas em um dos anexos legais indicados no art. 269, devendo ser observada, nas

anotações profissionais, as alterações de função ou cargo em todo o período a ser enquadrado.” [fl. 55]

 
“Esse laudo é o resultado de demanda conjunta do Sindicato Nacional dos Aeroviários – SNA (entidade sindical responsável

pela categoria profissional dos aeroviários) e do administrador judicial da Massa Falida da SATA – Serviços Auxiliares de

Transporte Aéreo (Sr. Marcelo Ignácio Pinheiro Macedo) ao Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Paulo Assed Estefan, da 4ª Vara

Empresarial da Comarca da Capital – RJ, no Processo de n. 0013255-08.2009.8.19.001 (...)”. [fl. 38]
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Registro, ainda, que, quanto ao cargo do demandante, considero suficiente a anotação na

CTPS, de onde se presume que não houve alteração do cargo em todo o período.
 

No mais, a exigência de documentos outros, tal como o Perfil Profissiográfico Previdenciário -

PPP, a somar-se ao referido laudo, como óbice ao reconhecimento do tempo especial em análise, seria apenas

chancelar a injustiça e fechar os olhos para uma realidade laborativa devidamente comprovada por meio dos

documentos acostados aos autos.
 

Ora, o PPP, quando existente, trata-se de formulário elaborado conforme o laudo técnico. Logo,

é suficiente este último para que sejam analisadas as condições das atividades laborativas alegadas como

especiais. O PPP apenas torna as informações do laudo resumidas e de fácil averiguação pela Autarquia

Previdenciária.
 

Portanto, reconheço que o autor laborou exposto ao agente nocivo ruído (e outros) durante o

período de 01/07/1995 a 15/03/2005, devendo, pois, ser convertido em tempo comum de contribuição.
 

No ponto, ressalto que se deve considerar o período laborado em condições especiais com

multiplicador 1.4 (conforme artigo 70 do Decreto n. 3.048/1999):
 

Art. 70.  A conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum dar-se-á de

acordo com a seguinte tabela: (Redação dada pelo Decreto nº 4.827, de 2003)

 
 
 

        
 

§ 1o  A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerá ao disposto na legislação em vigor na

época da prestação do serviço. (Incluído pelo Decreto nº 4.827, de 2003)

 
 
 
 § 2o  As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum constantes deste artigo

aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período. (Incluído pelo Decreto nº 4.827, de 2003)

 
 
 
  

Aliás, registro que não houve revogação do § 5º do art. 57 da Lei 8.213/91 (possibilita a

conversão do tempo de serviço especial para comum), pelo art. 28 da MP-1.663-10/98, após a sua conversão

na Lei n. 9.711/98.
 

Apesar do artigo 32 da Medida Provisória n. 1.663-10/1998 ter inicialmente previsto a revogação

do § 5º do artigo 57 da Lei n. 8.213/91, essa disposição não foi repetida por ocasião da sua conversão na Lei n.

9.711/98. Em outras palavras, a Lei n. 9.711/98 não revogou a possibilidade de conversão do tempo de serviço

especial em comum.
 

O fato de o segurado não ter completado 25 anos de tempo especial, não elimina o risco que o

mesmo esteve submetido durante os períodos em que houve exposição ao agente nocivo, motivo pelo qual

negar o cômputo diferenciado para tais períodos seria o mesmo que negar eficácia, ainda que parcialmente, à

TEMPO A CONVERTER
MULTIPLICADORES

MULHER (PARA 30) HOMEM (PARA 35)
DE 15 ANOS 2,00 2,33
DE 20 ANOS 1,50 1,75
DE 25 ANOS 1,20 1,40
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proteção social de alçada constitucional prevista ao segurado do RGPS.
 

Por esse motivo, a conversão do tempo especial em tempo comum para aqueles segurados que

não completaram o direito à aposentadoria especial é mero corolário do tratamento diferenciado que a

legislação lhes conferiu, fazendo incidir, independentemente do período laborado, a indigitada tabela do artigo

70 do Decreto n. 3.048/99.
 

Em igual sentido, dispõe a Súmula 50 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados

Especiais Federais: “É possível a conversão do tempo de serviço especial em comum do trabalhado prestado 

em qualquer período”.

 
 
 
 
Da aposentadoria por tempo de contribuição:

 
 
 
  

Para aposentar-se de forma integral, o autor deve contar com, no mínimo, 35 anos de tempo de

contribuição, conforme previsto na redação do artigo 201, §7º, da Constituição Federal anterior à Emenda
Constitucional n. 103, de 2019.
 

Em detida análise dos autos, computando-se todos os vínculos não concomitantes da parte

autora, notadamente o trabalhado sob condições especiais (com multiplicador 1.4), verifica-se que aquela

cumpriu o requisito constitucional para a aposentação.
 

Considerando todos os documentos juntados aos autos, a CTPS e o CNIS, a parte autora já

possui tempo de contribuição suficiente para aposentar-se, qual seja 35 anos, 3 meses e 21 dias.
 

Contudo, acrescidos vínculos, como contribuinte individual, posteriores à data de entrada do

requerimento administrativo, os quais foram levados em conta por este Juízo para o cálculo, o benefício em

questão deve ter como DIB a data do ajuizamento desta demanda, que é, inclusive, o pedido subsidiário do

postulante.

 
III – Dispositivo:

 
 
 
  

Pelo exposto, tudo visto e analisado, resolvo o mérito da demanda (art. 487, inciso I, do

CPC/2015), para:
 

 
Acolher o pedido de reconhecimento, como especial, do período de 01/07/1995 a

15/03/2005, convertendo-o em tempo de serviço comum, condenando o INSS a averbá-lo;
 
 

Acolher o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, condenando o INSS a

concedê-la em favor do autor a partir do ajuizamento desta demanda (20/06/2018).
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Sobre os valores atrasados incidirão juros e correção monetária conforme o Manual de Cálculos

da Justiça Federal..
 

Considerando a natureza alimentar do benefício ora concedido, presente está o perigo da

demora. Desse modo, antecipo os efeitos da tutela, a contar da presente data, para que o INSS implante 

de forma imediata o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em favor da parte autora.
 

Custas ex lege.
 

Considerando a preponderância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade sobre as

regras do art. 85 do CPC/2015, fixo, na presente demanda, os honorários advocatícios devidos pelo INSS em

R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
 

Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.
 

Intimem-se com urgência em razão da tutela antecipada deferida.
 

Oportunamente, arquivem-se.
 

Brasília-DF, 13 de abril de 2020.

 
 
 
  
 
 

WALDEMAR CLÁUDIO DE CARVALHO

 
Juiz Federal da 14ª Vara da SJDF

 
 
 

 
 

1 DUARTE. Marina Vasques. Direito Previdenciário. 4 ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2005,
página 173.
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