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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. 
APOSENTADORIA  ESPECIAL.  ANTECIPAÇÃO  DE 
TUTELA INDEFERIDA NA INSTÂNCIA A QUO. ART. 
57, § 3º, DA LEI Nº 8.213/1991. NÃO COMPROVAÇÃO 
DE TRABALHO SUJEITO A CONDIÇÕES ESPECIAIS. 
INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

Nos  termos  do  art.  57,  §  3º,  da  Lei  nº  8.213/1991,  a 
aposentadoria  especial  será  devida  ao  segurado  que 
comprovar ter trabalhado sujeito condições especiais.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.
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A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada 
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar 
provimento ao agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Agravo de  Instrumento com  pedido  de 
efeito suspensivo ativo, interposto por  Sônia Maria de Almeida Furtado, 
contra  decisão  proferida  pelo  Juízo  da  1ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da 
Comarca  da  Capital que,  nos  autos  da  ação  ordinária movida  pela 
agravante  em  face  do  Instituto  de  Previdência  do  Município  de  João 
Pessoa – IPM, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que objetivava a 
determinação  para  que  o  agravado  concedesse  aposentadoria  especial  à 
agravante na forma do art. 57 da Lei nº 8.213/91.

Nas  razões  recursais,  fls.  02/17,  a recorrente, 
primeiramente, requer litigar sob o pálio da Justiça Gratuita, ao argumento 
de que sua situação econômica não lhe permite pagar as custas processuais, 
sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

No mérito, narra que, desde 05/07/1985, é servidora do 
Município  de  João  Pessoa-PB,  ocupando  o  cargo  de  Assistente  Social, 
passando a ser estatutária desde 01/10/1990, e que a partir de 07/03/1988 
“passou a exercer suas atividades em postos de saúde administrados pelo Município  
de João Pessoa, trabalhando em condições insalubres, uma vez que passou a prestar  
atendimento ao público em contato direto com pacientes acometidos de diversas  
doenças  contagiosas.” em  estabelecimentos  ligados  à  Secretaria  de  Saúde 
daquele ente.

Afirma que,  apesar  de  receber  o  adicional  de 
insalubridade, a administração municipal sempre relutou em reconhecer o 
seu direito  à  aposentadoria  especial,  inicialmente,  ao  argumento  de  que 
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“ainda não havia sido editada lei  complementar regulamentadora do direito dos  
servidores públicos ao citado benefício”, motivo pelo qual impetrou mandado 
de injunção, parcialmente acolhido, pela Suprema Corte, cuja decisão foi no 
sentido de “garantir à Impetrante o direito de ter o seu pedido de aposentadoria  
especial analisado pela autoridade administrativa competente à luz do art. 57 da Lei  
n. 8.213/1991.”

Relata que a autarquia agravada continua a impedi-la de 
aposentar-se na forma requerida, pois – consoante aduz –  “desde a data do  
protocolo  de  seu  requerimento  administrativo,  ocorrido  em  13/03/2013,  até  o  
presente momento, não houve uma resposta concreta por parte da Administração  
acerca  do  seu  pleito.”,  o  que  a  levou  a  ajuizar  a  ação  principal,  na  qual 
proferiu-se a decisão agravada.

Sustenta que  eventual  manutenção  da  decisão 
interlocutória acarretará lesão grave e de difícil reparação, ao argumento de 
que, “a cada dia que passa a agravante sofre violação ao seu direito de gozo à sua  
aposentadoria  especial,  sendo  obrigada  a  permanecer  em  atividade,  mesmo  
preenchendo os requisitos necessários para a concessão do benefício previdenciário  
requerido.”

Alega que busca  “a  concessão de tutela antecipada com o  
fim de obter sua aposentadoria especial ( … ) Ou seja, não pretende a agravante  
obter a concessão de aumento ou extensão de vantagem em sua remuneração, muito  
menos a reclassificação ou equiparação de servidores públicos.”, afirmando que o 
seu pleito não está enquadrado em nenhuma das hipóteses de vedação à 
concessão  de  tutela  antecipada  contra  a  Fazenda  Pública,  motivos  pelos 
quais defende a reforma da decisão agravada.

Pontua que a verossimilhança de suas alegações restam 
comprovadas  através  da  decisão  proferida  no  Mandado  de  Injunção  nº 
4832, que lhe assegurou “o direito de ter o seu pedido de aposentadoria especial  
analisado pela  autoridade  administrativa competente à luz do art.  57 da Lei  n.  
8.213/1991, bem como na demonstração, comprovada pelos documentos juntados à  
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presente  petição,  de  ter  a  promovente  preenchido  os  requisitos  previstos  neste  
dispositivo para a concessão do referido benefício.”.

Ressalta  “que, como as demandas de rito comum ordinário  
geralmente levam um tempo considerável até a sua conclusão ( … ) a agravante  
corre o risco de, caso não seja concedida a tutela antecipada requerida, permanecer  
em atividade por longo período, talvez por anos, prestando serviços ao Município de  
João Pessoa quando não mais deveria fazê-lo.”.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, 
no  mérito,  a  procedência  do  pedido  para  que  seja  determinada,  de 
imediato, a efetivação da aposentadoria especial da agravante.

Pedido de atribuição de efeito suspensivo indeferido, fls. 
119/122.

O  juízo  a  quo informou  a  manutenção  da  decisão 
agravada e que a agravante cumpriu o disposto no art. 526 do CPC, fl. 131.

Intimada através  do Diário da Justiça,  fl.  124,  a  parte 
apelada  deixou  escoar  o  prazo  legal,  sem,  contudo,  apresentar  as  suas 
contrarrazões, conforme a certidão exarada à fl. 132.

A Procuradoria de Justiça Cível devolveu os autos sem 
manifestação meritória, por entender ausente interesse que justifique a sua 
intervenção obrigatória, fls. 133/134.

É o breve relato.

VOTO.

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  – 
Relatora.

É legalmente vedada a antecipação da tutela (em face da 
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Fazenda Pública) se a medida importar reclassificação ou equiparação de 
servidores públicos,  ou concessão de aumento ou extensão de vantagens 
pessoais, nos termos da Lei no 9.494/97. Confira-se:

Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do 
Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo 
único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 
4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da  
Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.

No  mesmo  sentido  da  vedação  de  antecipação  dos 
efeitos  da  tutela  à  remuneração  de  servidores  públicos,  que  importem 
majoração  ou  pagamento,  dispõem  os  §§  2º  e  5º,  do  art.  7º  da  Lei  no 
12.016/2009. Veja-se:

Art. 7º  Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: 
( … )
§ 2º  Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a 
compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e 
bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de 
servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de 
vantagens ou pagamento de qualquer natureza. 
( … )
§  5º   As  vedações  relacionadas  com  a  concessão  de  liminares 
previstas  neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se 
referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - 
Código de Processo Civil. 

Saliento que a constitucionalidade do art. 1º da Lei no 
9.494/1997  foi  declarada  em  medida  liminar  concedida  pelo  Supremo 
Tribunal  Federal,  no  julgamento  da  Ação  Declaratória  de 
Constitucionalidade  nº  04,  com eficácia  contra  todos  e  efeito  vinculante 
relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e do Poder Executivo.

Ocorre que a hipótese dos autos não incorre na vedação 
legal  de  antecipação  dos  efeitos  da  tutela  à  remuneração  de  servidores 
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públicos,  que  importem  majoração  ou  pagamento  porque  a  causa  é  de 
natureza  previdenciária,  amoldando-se  ao  entendimento  jurisprudencial 
consolidado na Súmula nº 729 do Supremo Tribunal Federal – “A DECISÃO 
NA AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE 4 NÃO SE APLICA À  
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  EM  CAUSA  DE  NATUREZA 
PREVIDENCIÁRIA.”.

Pois bem.

A  recorrente  impetrara  mandado  de  injunção,  fls. 
95/101,  contra  omissão  legislativa  imputada  ao  Presidente  da  República, 
alegando que a ausência da regulamentadora do art.  40,  § 4º,  inc.  III  da 
Constituição  Federal  torna  inviável  o  exercício  do  seu  direito  à 
aposentadoria especial, pois os termos para a sua aposentação deveriam ser 
definidos por lei complementar.

Na decisão monocrática do mandamus está exposto que 
“A Impetrante comprovou ter sido seu pedido de aposentadoria especial indeferido  
pela  autoridade  administrativa  com  fundamento  na  ausência  da  norma  
regulamentadora do art. 40, § 4º, inc. III, da Constituição da República ( … )”.

Fora reconhecida a alegada mora legislativa e a ordem 
foi  parcialmente  concedida  “para  garantir  à  Impetrante  o  direito  de  ter  seu  
pedido  administrativo  de  aposentadoria  especial  analisado  pela  autoridade  
administrativa competente à luz do art. 57 da Lei n. 8.213/1991, que será aplicado,  
se for o caso, no que couber.”.

Destaco  que,  na  fundamentação  daquele  decisum,  a 
Ministra Carmen Lúcia pontuou que “Porém, não se confunde o objeto deste  
mandado de injunção com a análise dos requisitos exigidos para a aposentadoria  
especial da Impetrante.”. 

Feitos  esses  esclarecimentos,  não  vislumbro  prova 
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inequívoca  da  verossimilhança  das  alegações  da  agravante,  bem  como 
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (requisitos para 
a concessão da antecipação da tutela recursal).

Primeiro porque não há que se falar em comprovação 
da verossimilhança das alegações do agravo através da decisão proferida no 
Mandado  de  Injunção  nº  4832,  vez  que  não  se  confunde  o  objeto  do 
mandamus  com  a  análise  dos  requisitos  exigidos  para  a  aposentadoria 
especial – objeto da ação principal.

Em segundo lugar, o art. 57,  § 3º, da Lei nº 8.213/1991 – 
que traz as orientações gerais acerca da aposentadoria especial – determina:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a 
carência  exigida  nesta  Lei,  ao  segurado  que  tiver  trabalhado 
sujeito  a  condições  especiais  que  prejudiquem  a  saúde  ou  a 
integridade física, durante 15 (quinze),  20 (vinte) ou 25 (vinte e 
cinco) anos, conforme dispuser a lei.
( … )
§  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.

Como  se  vê,  de  acordo  com  o  dispositivo  legal 
supratranscrito, constitui condição necessária para a concessão do benefício 
a  comprovação,  pelo  segurado,  do  tempo  de  trabalho  permanente,  não 
ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a sua 
saúde ou a sua integridade física.

In  casu,  constato  que  houve  comprovação  de  que  a 
agravante recebera adicional  de insalubridade no período compreendido 
entre “maio/90” a “01 de julho de 2009”, fl. 32. Contudo, analisando os autos, 
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não é possível saber de forma inequívoca se, nesse período (ou em qualquer 
outro), a agravante submeteu-se a condições especiais de trabalho que lhe 
prejudicasse  a  saúde  ou  a  integridade  física  a  ponto  de  caracterizar  o 
trabalho em condições especiais de prejudicialidade à saúde  ou integridade 
física – previsto na Lei nº 8.213/1991 – de maneira a ensejar a aposentadoria 
especial, hipótese dessa norma.

Acresço que, do ponto de vista legal, receber adicional 
de insalubridade não significa, necessariamente, que o servidor público ou 
o empregado da iniciativa privada deverá aposentar-se especialmente nos 
termos  daquela  legislação.  No  mesmo  caminho,  a  constatação  de  que 
aqueles  trabalhadores  desempenham  atividades,  operações,  funções  ou 
serviços  considerados  insalubres  (seja  em  grau  médio  ou  máximo)  não 
caracteriza trabalho em condições especiais. 

Quanto ao Laudo Pericial de Insalubridade (fls. 43/91) 
não  há  prova  de  que  fora  requisitado  pelo  respectivo  ente  municipal. 
Também não houve demonstração de que fora aceito ou homologado pela 
autoridade administrativa competente do Município de João Pessoa e, ainda 
que houvesse nos autos deste agravo essas comprovações (da aceitação ou 
homologação),  referido documento não comprova trabalho em condições 
especiais (art. 57,  § 3º, da Lei nº 8.213/1991).

Dessa forma, por não se concluir, até o momento, pelo 
tempo  de  trabalho  permanente,  não  ocasional  nem  intermitente,  em 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física da 
agravante, nos termos do art. 57, § 3º, da Lei nº 8.213/1991, não vislumbro a 
prova  inequívoca  da  verossimilhança  das  alegações  da  agravante,  bem 
como de que a sua permanência no regular exercício de suas funções, até o 
regular  processamento  do  feito,  lhe  traga  danos  graves  ou  de  difícil 
reparação, motivos pelos quais deve ser indeferida a antecipação de tutela. 

Ante o exposto, não  vislumbrada prova inequívoca da 
verossimilhança das alegações da agravante, bem como fundado receio de 
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dano irreparável ou de difícil reparação, NEGO PROVIMENTO ao agravo 
de instrumento.

É o voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  realizada  no  dia  28  de 
agosto  de  2014,  conforme  certidão  de  julgamento  de  fl.  140.  Participaram  do 
julgamento, além desta Relatora, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz e o Exmo. Dr. 
Ricardo Vital de Almeida (juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques 
de  Sá  e  Benevides).  Presente  ao  julgamento,  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino 
Gomes, Procuradora de Justiça. 

Gabinete no TJ/PB, João Pessoa, 01 de setembro de 2014

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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