
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.574.317 - RS (2015/0314847-7)
  

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
RECORRIDO : DORGIVAL MENEZES DA SILVA 
ADVOGADO : SUEINE GOULART PIMENTEL  - RS052736 

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. 
AERONAUTA. REVOGAÇÃO DO ART. 148 DA LEI 8.213/1991. LEI 9.032/1995. 
ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. 
CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. 
REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO PERMANENTE, NÃO 
OCASIONAL, NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o. DA LEI 8.213/1991). 
RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.   Não se desconhece que, a partir da edição da Lei 
9.032/1995, não é mais admissível o reconhecimento da especialidade da 
atividade por categoria profissional. Assim, a partir de 29.4.1995, deve existir 
comprovação da sujeição a agentes nocivos por qualquer meio de prova até 
5.3.1997 e, a partir de então e até 28.5.1998, por meio de formulário embasado em 
laudo técnico, ou por meio de perícia técnica. 

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

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

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

5.   Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a 
possibilidade de caracterização da atividade de aeronauta como especial, mesmo 
após a revogação do art. 148 da Lei 8.213/1991, desde que comprovada a 
exposição do trabalhador à atividade nociva, insalubre ou perigosa, de forma 
permanente, não ocasional, nem intermitente. 

6.   No caso dos autos, as instâncias ordinárias, soberanas na 
análise fático-probatória dos autos, concluíram que as provas carreadas aos 
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autos, especialmente o PPP, comprovam a permanente exposição à atividade 
nociva, o que garante o reconhecimento da atividade especial.

7.   Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

 

  

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das 
notas taquigráficas a seguir,  por unanimidade, negar provimento ao Recurso 
Especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Benedito 
Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa (Presidente) e Gurgel de Faria 
votaram com o Sr. Ministro Relator. 

 
Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2019 (Data do Julgamento).

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

MINISTRO RELATOR
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.574.317 - RS (2015/0314847-7)
RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
RECORRIDO : DORGIVAL MENEZES DA SILVA 
ADVOGADO : SUEINE GOULART PIMENTEL  - RS052736 

RELATÓRIO

1.   Trata-se de Recurso Especial interposto pelo INSS com 

base na alínea a do art. 105, III da Constituição Federal, objetivando a reforma do 

acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a. Região, assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. 

APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS CUMPRIDOS. 

CONCESSÃO.

1.   Até 28/04/1995 é admissível o reconhecimento da 

especialidade por categoria profissional ou por sujeição a agentes 

nocivos, aceitando-se qualquer meio de prova (exceto para ruído); a 

partir de 29/04/1995 não mais é possível o enquadramento por 

categoria profissional, devendo existir comprovação da sujeição a 

agentes nocivos por qualquer meio de prova até 05-03-1997 e, a partir 

de então, por meio de formulário embasado em laudo técnico, ou por 

meio de perícia técnica.

2.   Implementados mais de 25 anos de serviço em 

atividades consideradas especiais, deve ser deferido o pedido de 

transformação da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição em 

aposentadoria especial.

2.   Em seu Apelo Especial, o INSS sustenta a impossibilidade 

do reconhecimento de tempo de serviço em condições especiais, como 

aeronauta, em período posterior a 28.4.1995, na vigência da Lei 9.032/1995, uma 

vez que a pressão atmosférica anormal não justifica a especialidade do período.

3.   É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.574.317 - RS (2015/0314847-7)
RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
RECORRIDO : DORGIVAL MENEZES DA SILVA 
ADVOGADO : SUEINE GOULART PIMENTEL  - RS052736 

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. 
AERONAUTA. REVOGAÇÃO DO ART. 148 DA LEI 8.213/1991. LEI 9.032/1995. 
ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. 
CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. 
REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO PERMANENTE, NÃO 
OCASIONAL, NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o. DA LEI 8.213/1991). 
RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.   Não se desconhece que, a partir da edição da Lei 
9.032/1995, não é mais admissível o reconhecimento da especialidade da 
atividade por categoria profissional. Assim, a partir de 29.4.1995, deve existir 
comprovação da sujeição a agentes nocivos por qualquer meio de prova até 
5.3.1997 e, a partir de então e até 28.5.1998, por meio de formulário embasado em 
laudo técnico, ou por meio de perícia técnica. 

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

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

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

5.   Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a 
possibilidade de caracterização da atividade de aeronauta como especial, mesmo 
após a revogação do art. 148 da Lei 8.213/1991, desde que comprovada a 
exposição do trabalhador à atividade nociva, insalubre ou perigosa, de forma 
permanente, não ocasional, nem intermitente. 

6.   No caso dos autos, as instâncias ordinárias, soberanas na 
análise fático-probatória dos autos, concluíram que as provas carreadas aos 
autos, especialmente o PPP, comprovam a permanente exposição à atividade 
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nociva, o que garante o reconhecimento da atividade especial.

7.   Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.574.317 - RS (2015/0314847-7)
RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
RECORRIDO : DORGIVAL MENEZES DA SILVA 
ADVOGADO : SUEINE GOULART PIMENTEL  - RS052736 

VOTO

1.   No tocante ao art. 535 do CPC/1973, inexiste a violação 

apontada. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não 

padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 

Observe-se, ademais, que o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, 

não implica ofensa à norma ora invocada.

2.   Quanto ao mérito, a regulamentação da profissão de 

aeronauta possui legislação própria, o art. 2o. da Lei 7.183/1984, assim conceitua:

Art. 2o. Aeronauta é o profissional habilitado pelo Ministério 

da Aeronáutica, que exerce atividade a bordo de aeronave civil 

nacional, mediante contrato de trabalho.

Parágrafo único. Considera-se também aeronauta, para os 

efeitos desta Lei, quem exerce atividade a bordo de aeronave 

estrangeira, em virtude de contrato de trabalho regido pelas leis 

brasileiras.

3.   Pelo conceito legal da profissão regulamentada já se pode 

perceber a justificativa do regime de trabalho especial. O aeronauta trabalha a 

bordo de aeronaves (civis) e, portanto, não pode, ao término da sua jornada, 

simplesmente retornar para a sua residência e descansar. Além disso, assume 

responsabilidades superiores àquelas do trabalhador comum, pois é o indivíduo 

principal na segurança dos vôos e dos passageiros. A atividade é, portanto, 

diferenciada e demanda um tratamento legal específico.

4.   Por essa razão, foi conferido ao aeronauta, em nossa 

legislação, a partir da Lei 3.501/1958, um regime especial de aposentadoria, 

garantida àqueles que exercem função remunerada a bordo de aeronave civil 

nacional.  Esta lei estabeleceu que a aposentadoria desta categoria profissional se 
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daria com vinte e cinco anos de serviço, observada a idade mínima de 45 

(quarenta e cinco) anos.

5.   Posteriormente, a Lei 3.807/1960, instituiu a aposentadoria 

especial para várias categorias profissionais existentes, e estabeleceu que a 

aposentadoria do aeronauta seria regida por legislação especial da própria 

categoria, sob a égide da Lei que a criou. 

6.   Foi  a primeira vez que a categoria teve o reconhecimento 

de exercer atividade com risco agravado, quer pela penosidade maior do trabalho, 

quer pela sua especificidade, onde envolve um regime especial de trabalho, com 

cargas diferenciadas daquelas previstas para os trabalhadores em geral.

7.   Com o avento da Lei 8.213/1991, que tratou da 

aposentadoria especial nos artigos 57 e 58, ficou estabelecido no art. 148, que a 

aposentadoria do aeronauta seria regida por legislação específica, até que fossem 

revistas pelo Congresso Nacional, nos seguintes termos:

Art. 148. Reger-se-á pela respectiva legislação específica a 

aposentadoria do aeronauta, do jornalista profissional, do 

ex-combatente e do jogador profissional de futebol, até que sejam 

revistas pelo Congresso Nacional.

8.   Por sua vez, a Lei 9.032/1995 alterou, dentre outros, a 

redação do § 3o. do art. 57 da Lei 8.213/1991, passando a exigir a comprovação 

da efetiva nocividade da atividade realizada de forma permanente, in verbis:

Art. 57 - § 3o. - A concessão da aposentadoria especial 

dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, do tempo de trabalho permanente, 

não ocasional nem intermitente, em condições especiais que 

prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período 

mínimo fixado.

9.   Ficando estabelecido, no § 1o. do art. 58 da Lei 8.213/1991, 

que a comprovação da efetiva exposição do Segurado aos agentes nocivos será 

feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro 
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Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico 

de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou 

engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.    

10.  Depreende-se, assim, que até 28.4.1995 é admissível o 

reconhecimento da especialidade por categoria profissional ou por sujeição 

a agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio de prova (exceto para 

ruído); a partir de 29.4.1995 não mais é possível o enquadramento por categoria 

profissional, devendo existir comprovação da sujeição a agentes nocivos por 

qualquer meio de prova até 5.3.1997 e, a partir de então e até 28.5.1998, por meio 

de formulário embasado em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica. 

11.  Não se desconhece, assim, que a atividade de aeronauta não 

está mais expressamente prevista no art. 148 da Lei 8.213/1991, nem mesmo o 

agente nocivo pressão atmosférica, o que à primeira vista levaria ao entendimento 

de que está excluída da legislação a aposentadoria especial do aeronauta.

12.  Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente 

o direito à aposentadoria especial ao Segurado que exerça sua atividade em 

condições que coloquem em risco a sua saúde ou a sua integridade física, em 

harmonia com o texto dos arts. 201, § 1o. e 202, II da Constituição Federal.

13.  Assim, o fato de os decretos não mais contemplarem a 

categoria do aeronauta como atividade especial, não significa que não seja mais 

possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o 

ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à 

integridade física do trabalhador.

14.  Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no 

julgamento do 1.306.113/SC, fixou a orientação de que a despeito da supressão 

do agente eletricidade pelo Decreto 2.172/1997, é possível o reconhecimento da 

especialidade da atividade submetida a tal agente perigoso, desde que 

comprovada a exposição do trabalhador de forma permanente, não ocasional, 
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nem intermitente. Eis a ementa desse julgado:

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C 

DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO 

DE CONTROVÉRSIA. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE 

ELETRICIDADE. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997 (ANEXO 

IV). ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL DE ATIVIDADES E 

AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES 

PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA 

CARACTERIZAÇÃO. SUPORTE TÉCNICO MÉDICO E JURÍDICO. 

EXPOSIÇÃO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM 

INTERMITENTE (ART. 57, § 3º, DA LEI 8.213/1991).

1.   Trata-se de Recurso Especial interposto pela 

autarquia previdenciária com o escopo de prevalecer a tese de que a 

supressão do agente eletricidade do rol de agentes nocivos pelo 

Decreto 2.172/1997 (Anexo IV) culmina na impossibilidade de 

configuração como tempo especial (arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991) 

de tal hipótese a partir da vigência do citado ato normativo.

2.   À luz da interpretação sistemática, as normas 

regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades 

nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido 

como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata 

considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja 

permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais 

(art. 57, § 3º, da Lei 8.213/1991). Precedentes do STJ.

3.   No caso concreto, o Tribunal de origem embasou-se 

em elementos técnicos (laudo pericial) e na legislação trabalhista para 

reputar como especial o trabalho exercido pelo recorrido, por 

consequência da exposição habitual à eletricidade, o que está de 

acordo com o entendimento fixado pelo STJ.

4.   Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao 

regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ (REsp. 

1.306.113/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2013).

15.  Confirmando tal orientação, o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 

1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ATIVIDADE ESPECIAL. 

AERONAUTA. LEI 9.032/1995. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO 

DA ESPECIALIDADE. CONDIÇÃO DE INSALUBRIDADE ATESTADA 

PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PORTARIA MINISTERIAL. NÃO 
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CABIMENTO. NORMA QUE ESCAPA AO CONCEITO DE LEI 

FEDERAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1.   A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.

2.   Dessume-se da leitura dos autos que o Tribunal a quo 

reconheceu o tempo de serviço prestado por aeronauta sob condições 

especiais, devidamente convertido para comum, com a consequente 

concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição.

3.   No que se refere à nocividade do labor exercido, é 

evidente que eventual violação aos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991 

seria meramente reflexa, e não direta, porque para a apreciação da 

controvérsia, quanto à alegada inobservância dos critérios de pressão 

atmosférica anormal, para fins de reconhecimento de tempo de serviço 

especial, seria imprescindível o exame da Norma Regulamentadora 

NR-15, do Ministério do Trabalho e Emprego, não cabendo, portanto, 

analisar a questão em Recurso Especial.

4.   Ademais, a instância de origem decidiu a controvérsia 

com fundamento no suporte fático-probatório dos autos. Desse modo, 

verifica-se que a análise da controvérsia demanda reexame do 

contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior Tribunal de 

Justiça. Súmula 7/STJ.

5.   Recurso Especial não provido (REsp. 1.614.624/RS, 

Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 6.10.2016).

² ² ²

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. AERONAUTA. LEI 

N. 9.032/95. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA 

ESPECIALIDADE. CONDIÇÃO DE INSALUBRIDADE ATESTADA 

PELO ACÓRDÃO REGIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 

PORTARIA MINISTERIAL. NÃO CABIMENTO. NORMA QUE ESCAPA 

AO CONCEITO DE LEI FEDERAL.

1.   Extrai-se dos autos que o Tribunal de origem 

reconheceu o tempo de serviço prestado por aeronauta sob condições 

especiais, devidamente convertido para comum, com a consequente 

concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição.

2.   Insurge-se a autarquia previdenciária contra a 

consideração, no acórdão recorrido, da especialidade do tempo de 

serviço de aeronauta mesmo após a vigência da Lei n. 9.032/95, 
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tomando-se como fundamento laudo técnico que atestou como agente 

nocivo "pressão atmosférica anormal".

3.   Nas razões de recurso especial o INSS defende que 

"não há qualquer caracterização de insalubridade juridicamente 

significativa do mister do aeronauta em razão de pressão atmosférica 

anormal, pois não se trata de "trabalho sob ar comprimido", muito 

menos "trabalho submerso", as únicas hipóteses possíveis para tanto" 

.

4.   Afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo 

acórdão recorrido, como pretende o instituto recorrente, no sentido de 

averiguar o grau da insalubridade causada pela pressão atmosférica 

em atividades prestadas a bordo de aeronaves, demandaria o 

reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é 

defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ.

5.   A Norma Regulamentadora n. 15 - Atividades e 

Operações Insalubres (NR-15) contida no Anexo 6 da Portaria n. 

3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), então 

Ministério de Estado do Trabalho (MTb), não é passível de análise em 

recurso especial, uma vez que não se encontra inserida no conceito 

de lei federal, nos termos do art. 105, inciso III, da Carta Magna.

   Agravo regimental improvido (AgRg no REsp. 

1.440.961/PR, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 2.6.2014).

16.  É certo que a partir de 29.4.1995 não mais é possível o 

enquadramento por categoria profissional de aeronauta, devendo existir 

comprovação da sujeição a agentes nocivos por qualquer meio de prova até 

5.3.1997 e, a partir de então e até 28.5.1998, por meio de formulário embasado em 

laudo técnico, ou por meio de perícia técnica. 

17.  Na hipótese dos autos, a Corte de origem reconhece a 

especialidade do período nos seguintes termos:

Provas: PPPs (evento 17, p. 9 e ss.), CTPS (evento 1, 

CTPS3), laudos emprestados (evento 1, LAU8-10, e evento 24, LAU2) 

e PPRA (evento 1, LAU12-13).

Conclusão: Ficou comprovado o exercício de atividade 

especial por sujeição do autor à pressão atmosférica anormal de 

forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente.
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Quanto à exposição à pressão atmosférica anormal, 

rendo-me ao entendimento predominante na 3ª Seção desta Corte no 

sentido de que cabível o reconhecimento da especialidade no caso de 

tripulantes de aeronaves, tendo em vista a submissão à constante 

variação de pressão atmosférica em virtude dos voos sequenciais, pois 

o interior dos aviões - local fechado, submetido a condições 

ambientais artificiais, com pressão superior à atmosférica - reveste-se 

de todas as características das câmaras hiperbáricas em relação às 

quais há expressa previsão legal reconhecendo a condição especial 

do labor exercido no seu interior.

Logo, o demandante esteve exposto a agente nocivo à sua 

saúde nos períodos examinados, os quais perfazem 16 anos, 09 

meses e 28 dias de tempo de serviço em condições especiais.

18.  Assim, reconhecendo-se a possibilidade de caracterização da 

atividade de aeronauta como especial, mesmo após 1995, desde que comprovada 

a exposição do trabalhador à atividade nociva e tendo a Corte de origem 

reconhecido a comprovação de tal exposição, não há como acolher a pretensão 

da Autarquia.

19.  Ante o exposto, nega-se provimento ao Recurso Especial do 

INSS.

20.  É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

 
 

Número Registro: 2015/0314847-7 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.574.317 / RS

Números Origem:  50642320720124047100  RS-50642320720124047100

PAUTA: 26/02/2019 JULGADO: 26/02/2019

Relator

Exmo. Sr. Ministro  NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA

Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
RECORRIDO : DORGIVAL MENEZES DA SILVA 
ADVOGADO : SUEINE GOULART PIMENTEL  - RS052736 

ASSUNTO: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - Benefícios em Espécie - Aposentadoria Especial (Art. 57/8)

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na 
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto 
do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa (Presidente) 
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
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