
02/04/2020

Número: 1003075-56.2019.4.01.3506 
 

Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

 Órgão julgador: Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à Vara Federal da SSJ de Formosa-GO 

 Última distribuição : 13/12/2019 

 Valor da causa: R$ 71.865,00 

 Assuntos: Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 
 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? SIM 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

Justiça Federal da 1ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

LUCIA HELENA DOS SANTOS DIAS (AUTOR) JOSE JULIO DAS DORES DE SOUSA MONTEIRO

(ADVOGADO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

21255
8357

02/04/2020 22:55 Decisão Decisão



 

 
  
 
  
 
1003075-56.2019.4.01.3506 
 
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
 
AUTOR: LUCIA HELENA DOS SANTOS DIAS  
 
Advogado do(a) AUTOR: JOSE JULIO DAS DORES DE SOUSA MONTEIRO - GO43733  
 
RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
 

  
 

DECISÃO 

  
I - RELATÓRIO  

 
Trata-se de pedido de antecipação de tutela para os fins de recebimento de parcelas
relativas à aposentadoria rural.
 
Alega a parte autora que exerceu suas atividades laborais ao longo de sua vida, contando
com idade avançada e preenchendo os requisitos para recebimento de seus benefícios 
(artigos 39, I, e 48, §1º, ambos da Lei nº. 8.213/91, os segurados especiais referidos no
inciso VII do seu art. 11 poderão requerer a concessão do benefício de aposentadoria por
idade no valor de um salário mínimo desde que tenham 60 anos de idade, se homem, e
55 anos de idade, se mulher, além de comprovarem o exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período anterior ao requerimento do benefício, por tempo
igual ao número de meses correspondentes à carência do referido benefício.)
 
Junta aos autos declarações de sindicato, documentos de terra, notas fiscais de aquisição
de apetrechos, certidões de nascimento, dentre outros, todos indicando atividade laboral
rural, tendo realizado o pedido administrativo perante o INSS em que não foi reconhecido,
apesar das provas juntadas, seu direito ao benefício.
 
Reservou-se a apreciação da mesma por ocasião de sentença, todavia, diante da
calamidade pública oriunda da pandemia do Covid-19, determinei viessem os autos
conclusos para análise do pedido.
 
Breve relatório. Decido. 
 

I - FUNDAMENTAÇÃO  
 
 
 

Subseção Judiciária de Formosa-GO
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Inicialmente, importante balizar os antecedentes fundantes da presente decisão.
 
O Brasil caminha para uma situação de enfraquecimento constitucional. Sem
Constituição, não há Estado. Diga-se, também, que igual fenômeno ocorre quando a
Carta Política não se mostra apta para resolução dos problemas sociais de forma
preordenada, ordeira e que atenda, sobretudo, a pacificação da sociedade.
 
Escrevo com absoluto respeito à dogmática jurídica, compreendo que muitas vezes o uso
de expressões fora da linguagem comum dificulta a compreensão aos destinatários da
decisão, especialmente quando se tratam de pessoas mais simples.
 
A imprensa tem em muito contribuído a isso pela difusão das chamadas fakenews ou 
massivenews, como na era “Goebbels”: é a produção máxima de mentiras para torná-las
verdades ou a implantação de notícias exaustivas visando a criação de uma situação
social. Uma delas é a de que o Brasil deve se endividar. Isso é absolutamente falso e
manipulador da opinião pública, especialmente em  momento de dor a que a nação
experimenta pela calamidade pandêmica. 
 
Não quero imaginar que o Brasil esteja no rol de estados totalitários (Venezuela, Cuba,
Corea do Norte, Gabão etc), embora a reputação nacional no estrangeiro sempre tenha
sido a de falta de seriedade, donde as “Mulatas do Sargentelli” transformaram-se em
propaganda do atrativo “brasilis” porque, afinal, temos formalmente um Supremo Tribunal
Federal como guardião da Constituição, uma suposta alternância de poder político
relativizada e, pelos menos, controles sociais livres.
 
Isso faz recordar do velho caso do moinho de vento de Sans-Souci, cuja história acabou
por imortalizar a expressão de que “ainda existem juízes em Berlim”. Há políticos no
Legislativo, há políticos no Executivo, e há políticos no Supremo Tribunal Federal. No
caso do STF, isso decorre pelo fato dos Ministros não se submeterem ao controle do CNJ,
apenas pelo Senado.
 
Todos os Juízes devem cumprir o juramento de respeitar às leis e à Constituição, donde 
são igualmente os guardiães. Isso porque mantida a situação de anomia normativa
brevemente caminharemos para uma ruptura constitucional.
 
Aceitará o Poder Executivo um processo de impeachment a que venha taxar de ilegal ou
inconstitucional? Aceitará o Supremo Tribunal Federal a aprovação de leis claramente
inconstitucionais? Aceitará o Legislativo o risco de cassação de seus membros?  
 
O país caminho rumo às ilegalidades triunfantes, anunciada por Rui Barbosa, e que
machucam o Estado de Direito, democrático dizem alguns.
 
Não faltam exemplos, em menos de 1 ano, veja-se, houve a instauração de inquérito
contra pessoas sem foro privilegiado a que o Ministério Público tem anulado sem pudor e
sequer reconhecido validade; decisão que muda o início da vigência de uma lei,
alterando-a para 180 dias depois de publicada ; e agora outra, que acaba com a
responsabilidade política de austeridade fiscal do Estado. Não é função do Poder
Judiciário se substituir à política.
 
Nem quero lembrar que foi o STF a manter o bloqueio da poupança nacional, quando se
sequestrou a propriedade privada no país, já nos anos idos dos anos 90 e do século
passado. Nada mudou, portanto.
 
Ainda há Juízes em Berlim. Expressão que materializa, sempre, o sentimento de outros
milhares de Juízes Brasil afora.
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Muito bem, não cabe ao Juízo de Instância Inferior descumprir as decisões
proferidas em sede de Adin pelo STF (art. 11, § 1o da Lei 9.868/99), ainda que não se
concorde com os relevantes fundamentos do seu teor (art. 36, III da Loman), máxime pela
fragilidade dos fundamentos da pretensão deduzida pelo Advogado-Geral da União, que
deixa de observar dispositivos expressos da Carta Maior, a título de exemplo, do art. 195,
§ 5º.
 
Importante pontuar, pois vem sendo a regra da Advocacia da União, através de seu
representante André Luiz de Almeida Mendonça, a realização de pedidos contrários à
Constituição da República, temerários até, como outrora fez para alteração do prazo de
vigência de medida provisória e recebendo um juízo negativo de admissibilidade.
 
Com efeito, a simples postulação advinda do representante máximo da Advocacia da
União nos termos acima já indica um descrédito da forma normativa da Constituição,
donde imagina referida autoridade pública, com status de Ministro de Estado, uma 
perspectiva potencial de acolhimento. Isso é gravíssimo.
 
Todavia, novo intento foi realizado nos autos da Adin 6357, e ensejou decisão proferida
pelo Min. Alexandre de Moraes em completa disfunção orgânica da vontade
constitucional, pois o texto do art. 195, § 5º, da CF88 é expresso:
 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes
dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
 
§ 5º Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser
criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio
total. (grifei)
 

Pelo visto, e com todo respeito à literalidade do termo expresso na carta constitucional,
mas não há como modular “nenhum” para “algum”, com devido respeito. A decisão de
S.Exa., com o devido respeito, produziu uma inconstitucionalidade originária do próprio
STF. 
 
Nenhum significa "zero", algum é pelo menos "um", ou seja, é questão de mera linguagem
binária, objetiva, portanto. Zero nunca será um, data vênia de quaisquer argumentos por
mais inteligentes e respeitáveis que possam parecer.
 
E digo mais, consta da petição inicial dos autos da ADIn 6357, disponibilizada no site do
Supremo Tribunal Federal que:
 
(http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6357MC.pdf)
 

“Em sentido semelhante e objetivando resguardar o equilíbrio fiscal previsto na
LRF, a atual Lei de Diretrizes Orçamentárias, em seu artigo 114, exige que
qualquer proposição legislativa que, direta ou indiretamente, importe em
aumento de despesa da União, tenha que estar acompanhada da estimativa
financeira no exercício que vier a entrar em vigor e nos dois seguintes, bem com
deva indicar a correspondente compensação para efeito de adequação
orçamentária e financeira.
 
Ademais, o § 14 do citado dispositivo esclarece que as medidas de
compensação citadas no caput devem ser implementadas mediante aumento de
receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo,
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majoração ou criação de tributo ou contribuição.
 
Nesse sentido, confira-se:
 

Art. 114. As proposições legislativas e as suas emendas, conforme o
art. 59 da Constituição, que, direta ou indiretamente, importem ou
autorizem diminuição de receita ou aumento de despesa da União,
deverão estar acompanhadas de estimativas desses efeitos no
exercício em que entrarem em vigor e nos dois exercícios
subsequentes, detalhando a memória de cálculo respectiva e
correspondente compensação para efeito de adequação orçamentária
e financeira, e compatibilidade com as disposições constitucionais e
legais que regem a matéria.”
 

E disse mais, na inicial:
 

“O atual contexto de crise sanitária, fiscal e econômica, que justificou o
reconhecimento do estado de calamidade pelo Congresso Nacional
(Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020), exige a
formulação de políticas públicas emergenciais e que seriam
imprevisíveis quando da formulação das respect ivas leis
orçamentárias e, especialmente, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
 
Além da insuficiência dos gatilhos fiscais permitidos pela decretação
de calamidade pública, pretende-se demonstrar, na presente ação
direta, que a incidência de tais dispositivos na ordenação de despesas
dest inadas ao combate 10 do coronavírus resul tar ia em
inconstitucionalidade da norma por ofensa frontal aos seguintes
princípios constitucionais: dignidade da pessoa humana (artigo 1º,
inciso III); garantia do direito à saúde (artigos 6º, caput, e 196), e
valores sociais do trabalho humano e garantia da ordem econômica
(artigos 1º, inciso I; 6º, caput; 170, caput; e 193).
 
(...)
 
Dentre as políticas públicas atualmente em análise, que objetivam
ampliar o espectro de proteção da parcela mais vulnerável da
sociedade brasileira e que não poderiam ser implementadas em face
das exigências fiscais ora questionadas, destacam-se:
 
 1) auxílio emergencial (abono) para os trabalhadores informais, com
estimativa de impacto entre R$ 15 e 20 bilhões;
 
2) pagamento de percentual do valor do seguro-desemprego para
trabalhadores formais, em caso de suspensão de seus contratos;
 
3) a distribuição de alimentos para idosos a ser implementado pelo
Ministério da Cidadania, uma vez que a atual legislação do Programa
Bolsa Família impede a concessão de novos benefícios para este
programa;
 
4) dentre outros programas de redistribuição de recursos, cujo
aumento de despesa não poderia ser compensado nos termos em que
exigido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.”
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Ao final consta do pedido da ADIn para que:
 

“c) seja julgado procedente o pedido, confirmando-se a cautelar, para
conferir interpretação conforme à Constituição aos artigos 14, 16, 17 e
24 da Lei de Responsabilidade Fiscal e 114, § 14, da Lei de Diretrizes
Orçamentárias/2020, de modo a afastar a exigência de
demonstração de adequação e compensação orçamentárias em
relação à criação/expansão de programas públicos destinados ao
enfretamento do contexto de calamidade gerado pela disseminação do
Covid-19;” (grifei)
 

 
 
Trouxe como paradigmas os julgados pelo STF nos autos do AgR  no RE 820910 e STA
791, sendo que nenhum desses Acórdãos se relacionam ao caso, pois tratam de
execução de decisão judicial, ainda que em sede provisória, na forma do tema 45 de
repercussão geral e não de liberação orçamentária.
 
Nada disse o Exmo. Sr. Advogado da União na inicial para fins de modulação de efeitos 
sobre a ótica expressa do art 195, § 5º, da CF88, acima citada, que antes de ser norma
programática, é artigo vinculante da atividade financeira e orçamentária do estado. Repito:
“Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou
estendido sem a correspondente fonte de custeio total”.
 
Omissão ou conveniência?
 
O pedido formulado pelo Advogado Geral da União é contra legem, data vênia. Se o
representante máximo da União Federal aceita o relativismo normativo, nada poderá dizer
no futuro se contra a União se decidir com todas as relatividades. A isso se deve chamar
de coerência e se submeter às consequências.
 
Veja-se que soluções constitucionais existem, na forma do art. 148 e 149 da Constituição
como a estipulação de empréstimo compulsórios ou contribuições provisórias para fazer
frente ao problema de orçamento. Mas não, se preferiu a pior forma. Instar o Supremo
Tribunal Federal a decidir sob vara, literalmente, na máxima expressão jurídica. Colocar
uma verdadeira pressão nos Juízes da Suprema Corte.
 
Ora, por falar em proposições, há no Congresso Nacional, de lege ferenda, projetos que
tratam do incremento orçamentário, de forma constitucional, como a instituição de
imposto de grandes fortunas (PLC 183/2019 no Senado, ou PL 924/20 na Câmara dos
Deputados), que podem gerar até 420 bilhões de reais e, sendo lei infraconstitucional,
com cabimento de alteração da própria Lei de Responsabilidade Fiscal para os fins de
autorização de antecipação de receita, rapidamente.
 
Aliás, em artigo jurídico publicado no Jornal Estado de São Paulo se pontuou que é o
momento de trazer para dentro da sociedade a inclusão social das grandes fortunas “
nessa difícil hora em que a morte não escolhe seus eleitos, fundamental é o lançamento
de mais uma campanha – a Inclusão Social das Grandes Fortunas -, mediante a
regulamentação do chamado IGF” (https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/a-
inclusao-social-das-grandes-fortunas-e-a-covid-19/).
 
Agora, se aprova a Lei 13.982/20, alterando a Lei de 8.742/93, iniciado na Câmara dos
Deputados e do ano de 2017 (PL 9236), aprovado em 2 dias apenas, havendo apenas
mais 01 outro dia de votação no Senado da República, indicando que havendo vontade
política tudo se aprova, concedendo justamente benefícios de Assistência Social.
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Frisa-se que a seguridade social se divide na Saúde, na Previdência Social e na
Assistência Social, com requisitos específicos de estarem ou não as pessoas na
qualidade de contribuintes ao sistema.
 
A sociedade ainda não se deu conta de quem pagará a conta pois, nos termos da
Constituição, em seu art. 204 se estabelece:
 

“Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social
serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social
, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base
nas seguintes diretrizes: (grifei)”
 

É inegável que sob o manto do direito à informação, a sociedade está sendo
manipulada e enganada, como dito, pela propaganda institucional ou não, por fakenews 
ou pelas massivenews, onde o tal argumento do vírus Covid-19 está servindo para acabar
de uma vez por todas o regime da seguridade social no país.  
 
Quantos milhões de pessoas, digam-se velhos, em breve irão passar fome sem suas
aposentadorias? Em recente pronunciamento público o Ministro da Economia anunciou
que todos os recursos advindos da última reforma da previdência serão utilizados para os
dias de hoje, acabando com cláusula de poupança futura que se pretendeu. Em outras
palavras, não há futuro.
 
Ora, tamanha IRRESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL do Poder Legislativo na medida
em que fez tramitar projeto sem indicar as fontes de custeio (na forma do art. 195, § 5° da
CF/88) que por iniciativa do Presidente da Câmara dos Deputados produziu um lei
 inconstitucional e que acabará a previdência social de todo país, ou seja, para salvar
10.000, 20.000 ou até 30.000 pessoas da Covid-19, estará condenando à morte milhares
de futuros idosos daqui a 5, 10 anos ou 20 anos.
 
Se são verdades aquilo que a imprensa minuto a minuto fala sobre as mortes pelo Covid-
19, como desmerecer a notícia trazida em respeitável jornal em que refutou declarações
do Presidente da República de julho de 2019 sobre mortes por desnutrição, dizendo que
no Brasil “As estatísticas apontam que entre os anos de 2008 e 2017 (último dado
disponível), foram pelo menos 63.712 óbitos por complicações decorrentes da
d e s n u t r i ç ã o ,  u m a  m é d i a  d e  1 7  m o r t e s  p o r  d i a ” .  
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,apesar-de-descrenca-de-bolsonaro-sobre-
fome-pais-tem-6-mil-mortes-por-ano-por-desnutricao,70002929342
 
O que se disse é que morrem de fome, de pobreza extrema. Se projetam a falência da
Saúde, o que ocorrerá com a falência da previdência?
 
Nem se argumenta em termos de taxas de desemprego.
 
Onde estão os Parlamentares do Brasil que não se lembram, de lege ferenda, para trazer 
os ricos e as grandes fortunas para pagar essa conta? Ou melhor, desde a CF88, em
mais de 30 anos, pois nunca houve a regulamentação do imposto de grandes fortunas
(CF, art. 153, VII).
 
Faço minhas as palavras do Eminente Ministro Dias Toffloi, ao julgar nos autos do Habeas
Corpus 103.412, ao cumprimentar a relatora do processo disse que “penalizar a
cogitação, ou a imaginação ou o pensamento, Só Deus pode fazer, e não o homem. Nós
não estamos nesta esfera de cognição. Mas verifico, já falando em Deus, que os astros
hoje estão alinhados pela concessão da ordem. É por isso que eu acredito em Deus, mas
acredito também na astrologia. Os astros hoje estão alinhados, em uma conjugação
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favorável aos pacientes”. Digo então: os astros estão alinhados para que o imposto sobre
grandes fortunas seja regulamentado, segundo a vontade divina para tirar dos ricos e
dar aos pobres. 
 
Importante reafirmar a todos os trabalhadores do país que estão sendo mais uma vez
chamados a pagar uma conta que não é sua, sem que estejam cientes de alternativas
jurídicas. Se é para dar alarme, se os velhos atuais podem morrer de Covid-19 (mera
possibilidade), fica a certeza de que os futuros velhos, esses sim, irão de morrer de
fome.
 
No campo das incertezas, é possível que manchetes dos jornais irão pautar que “Juiz
Alarmista projeta fim das aposentadorias” no Brasil. Não. Isso não é prognóstico, é um
fato líquido e certo, nada sendo feito em termo de distribuição de renda.
 
Ademais, caberá ao Plenário do STF ratificar ou não a decisão proferida pelo Ministro
Alexandre de Moraes, nos autos da ADIN 6357, dada a impossibilidade de se quebrar a
previdência social como efeito colateral, coisa que S.Exa. fez ao deferir a medida liminar
para afastar a incidência do art. 195, § 5º, da CF88 em defesa de milhares de idosos que
serão afetados pela sua decisão.
 
Os inúmeros esforços que foram feitos até aqui para a salvaguarda da mesma serão
esvaziados. Previdência e Saúde são moedas das mesma face da SEGURIDADE
SOCIAL. A diferença é o tratamento de marketing. Ninguém se preocupa com a morte
silenciosa.
 
Aliás, sendo fato público, o comentário do Exmo. Min. Gilmar Mendes que usou inclusive
a hashtag em seu twiter #pagalogo deverá ser observada na ocasião do julgamento, pois
sabidamente não cabe a Juiz adiantar seu juízo de valor sobre a causa. Isso é causa de
suspeição/impedimento.
 
Se não houve investimentos em saúde ou ciência de ponta, seja pela corrupção
endêmica, incompetência ou falta de recursos, estará incorrendo no mesmo erro ao
quebrar a previdência fatalmente.
 
Hoje estão morrendo os velhos da elite, amanhã morrerão os velhos da pobreza os quais
não terão vozes. Isso é um fato previsível. Aqueles que dizem defender bandeiras sociais
deveriam repensar seus posicionamentos de hoje.
 
Espero, sinceramente, não sofrer do Conselho Nacional de Justiça pedidos de
explicações pelo conteúdo de decisão judicial, porque tenho a liberdade de decidir
segundo a própria consciência. Afinal, ainda há juízes no Brasil.
 
 
 
Tivesse o governo Chinês ouvido o médico sobre a potencialidade lesiva do vírus, o
mundo seria outro hoje. Portanto, que a sociedade que escute essa decisão. 
 
Ora, essenciais, portanto, essas premissas acima. Isso porque a lei 13.982/20 produziu
uma das maiores injustiças sociais, já que não se pode descumprir a decisão do
Supremo Tribunal Federal, restando-me apenas seu cumprimento por não trazer a
previsão para beneficiar milhares de trabalhadores rurais, cuja missão é produzir
alimentos.
 
Vejamos o que diz a Lei 13.982/20:
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“Art. 2º Durante o período de três meses, a contar da publicação desta Lei,
será concedido auxílio emergencial no valor de R$ 600,00 (seiscentos
reais) mensais ao trabalhador que cumpra cumulativamente os seguintes
requisitos:
 
I - seja maior de dezoito anos de idade;
 
II - não tenha emprego formal;
 
III - não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial, beneficiário
do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal,
ressalvado, nos termos do § 1º, o Bolsa-Família;
 
IV - cuja renda familiar mensal per capita seja de até meio salário mínimo
ou a renda familiar mensal total seja de até três salários mínimos;
 
V – que, no ano de 2018, não tenha recebido rendimentos tributáveis acima
de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e
setenta centavos); e
 
VI – que exerça atividade na condição de:
 
a) Microempreendedor Individual (MEI);
 
b) contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social que
contribua na forma do caput ou do inciso I do § 2º do art. 21 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991; ou
 
c) trabalhador informal, de qualquer natureza, inscrito no Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou que cumpra o
requisito do inciso IV, até 20 de março de 2020.
 

Vê-se que a Lei, a par do seu caráter assistencial, contém dispositivos antagônicos. Isso
chama atenção de maneira incompreensível. Ora, no “caput” se estabelece que os
requisitos são “cumulativos”. Significa dizer, que todos os requisitos devem estar
cumulados, ou seja, presentes.
 
Então veja, é óbvio que o inc. II é incompatível com o VI, “a”, porquanto o
microempreendedor tem trabalho de natureza formal.
 
Digo isso pois o trabalhador rural, de pequena propriedade, que se enquadra na forma
do art. 11, VIII da Lei 8.213/91 (e assemelhados) foram totalmente excluídos do
benefício legal. Vale pontuar as características do trabalho rural:
 

“Além de começar mais cedo, o trabalhador rural é mais propenso a
desenvolver problemas de saúde. Os pesquisadores Alexandre Arbex e
Marcelo Galiza, do Ipea, destacam que a média de trabalhadores que
declararam dor na coluna em atividades habituais é bem superior entre
ocupados rurais: 42,9% ante 29,8% para urbanos, considerando a faixa etária
de 30 a 64 anos.
 
Também se torna mais difícil contribuir para a Previdência durante muitos
anos quando o trabalho não é contínuo. A informalidade beira 60% da força
de trabalho do setor agrícola, segundo a pesquisa por amostragem de
domicílio do IBGE. Dos 13 milhões de trabalhadores rurais, 40% atuavam por
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conta própria e 18% sem carteira assinada, enquanto os empregados com
carteira são uma minoria, em torno de 4,5%. Pessoas ocupadas no próprio
consumo e não remuneradas respondem por 25% e 11%, respectivamente. 
 
“A persistência do alto grau de informalidade, elemento estrutural do mercado
de trabalho rural, e a preponderância de formas de contratação temporárias
no campo, autorizadas pela legislação trabalhista, impedem que os
empregados rurais tenham acesso à proteção previdenciária”, afirmam os
pesquisadores do Ipea. Segundo eles, quase todos os benefícios concedidos
no campo ocorrem via segurado especial, porque a comprovação de vínculo
do trabalhador assalariado, sazonal, é difícil de ser feita.”
 
(https://valor.globo.com/brasil/noticia/2017/11/21/trabalhador-rural-comeca-
mais-cedo-e-enfrenta-informalidade.ghtml)
 

Em 21 anos de Magistratura, 16 dos quais dos quais atuando em cidades do interior,
verifica-se que essa é a realidade social vivida por trabalhadores rurais, sendo feitos
dessa natureza, excluídas execuções fiscais, responsáveis por quase 70% dos processos.
 
E dizer que trabalhador rural não contrai COVID-19 porque estria no campo é argumento
segregário, data vênia, até porque são pessoas normalmente excluídas do regime de
proteção social, sem acesso ao SUS, educação. E pior, produzem alimentos que chegam
à mesa de todos os brasileiros, dado que o agronegócio se volta sobretudo à exportação.
 
Com efeito, por relevante segmento da sociedade, estudos conservadores trazidos pela
Embrapa constatou-se que:
 

“Naquele ano, a agricultura familiar ainda produziu 57,6% do leite de vaca,
67% do leite de cabra e 16,2% dos ovos de galinha e detinha 29,7% do
rebanho bovino, 51% das aves e 59% dos suínos. É uma contribuição
expressiva nos cultivos e criações, mas não há como somar cabeças de
gado, com litros de leite, arrobas de carne e quilos de grãos para se
conhecer o todo da produção agropecuária e avaliar o percentual de
contribuição de qualquer parcela dos agricultores.
 
A única maneira de somar produtos diferentes é considerar, em lugar do
volume produzido, o valor de mercado de cada alimento produzido, o que é
prática econômica aceita mundialmente. O Censo Agrícola mostrou que,
em 2006, o valor anual da produção da agricultura familiar, tal como
definida na lei, foi de 54,5 bilhões de reais, ou seja, 33,2% do valor total da
produção agrícola brasileira (R$ 169 bilhões).
 
Portanto, o que se pode afirmar com certeza é que, naquele ano, a
agricultura familiar foi responsável por 33,2% do valor da produção agrícola
brasileira e a agricultura não-familiar foi responsável por 66,8% desse
valor.”
 
https://www.embrapa.br/agropensa/busca-de-noticias/-/noticia/27405640/a-
real-contribuicao-da-agricultura-familiar-no-brasil
  

 
 
Summum jus, summa iniuria!
 
 Não me filio à tese do ativismo judiciário para decidir. Juiz segue a lei, não inventa a lei.
 
A sociedade assiste Juízes Trabalhistas proibindo demissão em empresas, como se
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donos delas fossem, vê “orientação” de órgãos administrativos a soltar presos, decisões
que substituem ao que o governo pode ou não discricionariamente estabelecer  etc.. Ora,
diz a Constituição da República em seu art. 5°, caput que:
 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
 

Indaga-se, porque a Lei 13.982/20 concede um benefício assistencial a pessoas que são
seguradas previdenciárias a uns e a outras não?
 
Claro e evidente a inconstitucionalidade por omissão (guardadas, obviamente, todo o
conflito orçamentário da matéria, mas que não cabe a mim contrariar decisão do STF) na
medida em que estabeleceu beneficio a um e não a outro.
 
Diga-se mais. A Lei que cria despesa altera o orçamento, sendo de iniciativa do
Presidente da República, na forma do art. 165 da CF/88, assim dispondo:
 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
 
......
 
III - os orçamentos anuais.
 
§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão
da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a
autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de
operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da
lei.
 

Ora, as despesas (programas) criadas pela Lei 13.982/20 alteram a Lei Orçamentária
2019/20 pois criam despesas não estabelecidas. De fato, crédito suplementar é m
odalidade de crédito adicional destinado ao reforço de dotação orçamentária já existente
no orçamento.
 
Pontuo, os benefícios assistenciais criados sequer constavam da lei orçamentária e tão
pouco cumprem os termos do art. 195, § 5º da CF88.
 
A Lei 13.982/20 veio por iniciativa de aplicação do art. 155 do Regimento da Câmara dos
Deputados, realizado por proposta do Presidente da Câmara Deputado Rodrigo Maia,
c o n f o r m e  c o n s t a  d o s  a n a i s  d a  C â m a r a  d o s  D e p u t a d o s :  
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2163972:
 

 
 
Art. 155. Poderá ser incluída automaticamente na Ordem do Dia para
discussão e votação imediata, ainda que iniciada a sessão em que for
apresentada, proposição que verse sobre matéria de relevante e inadiável
interesse nacional, a requerimento da maioria absoluta da composição da
Câmara, ou de Líderes que representem esse número, aprovado pela maioria
absoluta dos Deputados, sem a restrição contida no § 2º do artigo
antecedente.
 

Portanto, é manifestamente inconstitucional também pelo vício de iniciativa, todavia,
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repito, não cabe a mim considerar como inválida a lei até julgamento final do STF,
que, por certo, justificará a não observância da iniciativa da lei e a proibição de criação de
despesa sem indicação fonte de custeio, pontos que são EXPRESSOS da Constituição e
não princípios.
 
Além disso, verifico que nos processos envolvendo casos de rurícolas em trâmite nesta
SSJ (aí inserida as mulheres que pedem auxilio maternidade), o índice de proposição de
acordos realizados pelo INSS em audiência chega à cada de mais de 90% dos casos, ou
seja, há uma fundada probabilidade de se reconhecer, ao fim dessa demanda, com um
juízo positivo de concessão, traduzindo-se em respeitável fumaça de bom direito,
autorizativa para deferimento do pedido de antecipação de tutela, inclusive de ofício, na
forma da lei 10.259/01, art. 4°, especialmente pelos documentos carreados aos autos que
indicam a existência de indícios razoáveis da prova do labor rural, afastando o óbice da
Súmula 149 do STJ.
 
Por fim, tratando-se de processo de natureza alimentar, o Conselho Nacional de Justiça
através da Resolução 313/20 reconheceu não só o estado de calamidade pública como
também determinou a suspensão dos prazos, tornando prejudicada a rápida solução dos
litígios que é uma garantia constitucional, valendo anotar que esta Subseção de Formosa
atingiu os índices de Ouro estabelecidos pelo órgãos administrativo em termos de
produtividade, estando essa meta atualmente prejudicada em face da resolução retro
citada, não podendo o jurisdicionado sofrer prejuízo.
 
Isto posto, nos termos do art. 5°, caput, da CF88 c/c art. 4° da Lei 10259/01, dou por bem 
ANTECIPAR A TUTELA para determinar a implantação do benefício de aposentadoria
rural especial no prazo de 10 (dez) dias ao autor, com data de DIP (data de início de
pagamento) a partir de hoje.
 
Eventuais retroativos serão decididos ao final de instrução.
 
Defiro ao INSS o direito de abater, futuramente em outros benefícios, os valores que aqui
se adiantam, em caso de improcedência do pedido.
 
Fixo multa em R$100,00 (cem reais) a cada dez dias de atraso, APURÁVEIS ao final do
processo.
 
As eventuais parcelas recebidas na formada Lei 13.982/20 deverão ser descontadas ao
final.
 
I.
 
Cumpra-se.
 
Formosa, data eletrônica.
 

*assinado eletronicamente 
Eduardo L. R. Cubas 

Juiz Federal 
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