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Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário 
Conselho de Recursos do Seguro Social-CRSS 

Conselho Pleno 

Benefício: 42/158.800.847-6 
Espécie: Aposentadoria por Tempo de Contribuição 
Segurado: Antônio Roberto Alves de Lima 
Procurador: Ricardo Enei Vidal de Negreiros 
Reclamante: Instituto Nacional do Seguro Social-INSS 
Assunto: Reclamação ao Conselho Pleno 
Relatora: Maria Cecília de Araújo 

RELATÓRIO 

Trata-se de RECLAMAÇÃO AO CONSELHO PLENO protocolada pelo 
INSS (fls. 1571158), nos termos do artigo 65, 1 do Regimento Jntlerno do Conselho de 
Recursos da Previdência Social - Rl/CRPS, aprovado pela PT /MPS ~º 548/2011, contra a 
fundamentação do Acórdão Nº 285/2015 (fls. 1511154) prolatado l~pela Iª Composição 
Adjunta - CA- da 1 ª Câmara de Julgamento do CRPS, alegandl° nas razões de sua 
Reclamação que a referida Composição Adjunta teria infringido o dislosto no Enunciado nº 
33 do CRPS, desconsiderando frontalmente o conteúdo normativo do citado Enunciado 
pois enquadrou como especial períodos laborados como "trabalhad
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or rural" anteriores à 
vigência da Lei 8.213/91. Menciona que: (..) notório que o predito enunciado tão apenas 
permitiu o enquadramento a partir da vigência da Lei 8.213f1991, a menos que 
comprovado o recolhimento à previdência social em período anteripr. Não é o caso dos 
autos já que não teve comprovação. Assim, restou nítida a violação ao enunciado no 
momento em que o colegiado determinou o enquadramento par~ período anterior à 
vigência da Lei 8.213191. 

O presente benefício foi requerido em 1010212012, tendo o interessado 
apresentado os Perfis Profissiográficos Previdenciários - PPP' s - de]· fls.: 51152, 53/verso, 
54/verso, 55/56 e 57/58. 

O período objeto da controvérsia em sede de Reclamaça:o ao Pleno consta do 
PPP anexado às fls. 51152 e das CTPS's anexadas às fls. 07/34: 

- PPP preenchido em 1910512011 pela empresa Companhia Agrícola Quatá 
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Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário 
Conselho de Recursos do Seguro Social-CRSS 

Conselho Pleno 

(Incorporadora da Cia. Zillo Lorenzetti) , onde descreve que o interessado laborou no cargo 
de "lavrador" , no setor " Produção Agrícola", pelo CBO 622110:1 realizava operações 
agrícolas manuais em lavouras de cana, como plantio, tratos culturais, carpa, corte e 
colheita etc. , possibilitando posterior industrialização, nos períodbs de : 1O/O111977 a 
28/07/1977; de 05/0811977 a 02/09/ 1978; de 16/ 12/1978 a 29/0911979; de 28/04/1980 a 
23/08/ 1985; 05/05/1987 a 06/0211988; de 23/0411991 a 06/07/1993; de 04/0111994 a 
31/12/1998 e de 01101/1999 a 04/12/2003. 1 

Houve análise e Decisão Técnica de atividade especi~I, feita pela perícia 
médica do INSS, que não enquadrou nenhum dos períodos alegados como exercidos sob 
condições especiais (fls. 63) . 

A simulação de contagem de tempo de contribuição de fls. 64/70 apurou um 
total de 31 anos, 06 meses e 12 dias de tempo de contribuição (sem nenhum acréscimo de 
conversão de tempo especial), registrando tempo mínimo para aposentadoria por tempo de 
contribuição proporcional (com adicional) de: 33 anos, 11 meses e 09 dias. Na 
oportunidade do requerimento o interessado, nascido em 16/02/1965, contava com 46 anos 
de idade. 

Em sede de Julgamento do Recurso Ordinário a 15ª Junta Ide Recursos entendeu 
pela impossibilidade do enquadramento especial dos períodos laborados pelo interessado 
como lavrador antes da vigência da Lei 8.213/91 em face da inteligSncia do Enunciado nº 
33 do CRPS, entendendo pelo enquadramento somente dos perío8os de 23/04/1991 a 
0610711993 e 04/01 / 1994 a 28/04/1995 no Código 2.2 .1, anexo III, do Decreto 53.831164, 
por categoria profissional. (Acórdão nº 1341/2014 - fls . 1161118). 

No Acórdão de fls . 151/154 a Iª Composição Adjunt
1

a da 01 ª Câmara de 
Julgamento, interpretando o Enunciado nº 33 do CRPS, entendeu que o mesmo não 
apresentaria óbice para o enquadramento de períodos anteriores à vigência da Lei 8.213/91 
e com base no mesmo Enunciado, além de ratificar os períodos enquJdrados pela JR/CRPS 
(23/04/1991a06/07/1993 e 04/01/1994 a 28/0411995) também enq~adrou os períodos de 
10/0111977 a 28/0711977; de 05/08/1977 a 02/09/ 1978; de 16/12/ 1978 a 29/0911979; de 
28/04/1980 a 23/08/1985 ; 05/05/1987 a 06/02/1988, por categorik profissional , sob o 
código 2.2. l do Quadro anexo ao Decreto 53.831 /64. J 

O fNSS teve ciência com relação à decisão de ltima instância em 
28/04/2015, conforme andamento do Sistema de Protocolos da Previàência Social anexado 
às fls. 156, e a presente Reclamação ao Conselho Pleno está datada de 13/05/2015 (razões 
de fls. 157/ 158). 
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Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário 
Conselho de Recursos do Seguro Social -CRSS 

Conselho Pleno 

Às fls. 159 a Divisão Jurídica deste Conselho solicita i° retorno dos autos à 
origem para fins de not ificação da parte contrária para apresentação das contrarrazões à 
Reclamação protocolada pelo INSS. 

O interessado foi notificado (em 25/09/2015), conforme {\viso de Recebimento 
anexado às fls. 162, tendo protocolado suas contrarrazões às fls. 1<551189 onde solicita a 

1 

manutenção dos enquadramentos efetuados no Acórdão Nº 285/2015 (fls. 1511154) 
pro !atado pela 1' Composição Adjunta - CA- da 1 ' Câmara de J u 1 gaien to do C RPS. 

Houve manifestação da Divisão Jurídica às fls. 190/verso opinando, em uma 
análise preliminar, pela admissão da presente Reclamação, o ~ue foi acatado pela 
Presidência do Conselho Pleno e às fls. 191, conforme despacho da presidência, fui 
designada como relatora no Conselho Pleno. 

O interessado solicitou ser notificado da data do julgameftO para fins de defesa 
oral. A Secretaria do Conselho Pleno notificou o representante legal do interessado via e
mail, sendo que o mesmo manifestou -se via telefone sobre a sJa impossibilidade de 
comparecer para fins de proferir sustentação oral. 

VOTO 

EMENTA. PREVIDENCIÁRIO. Aposentadoria por tempo de 
contribuição. Reclamação ao Conselho Pleno. lnf~ingência da Decisão 
proferida pela l ª Composição Adjunta - CA- da 1 ª Câmara de Julgamento do 
CRPS à tese jurídica veiculada pelo Enunciado nº 33 do Conselho de Recursos 
da Previdência Social - CRPS 

Da análise dos autos e das datas constantes do relatorio verifica-se que a 
Reclamação ao Conselho Pleno protocolada pelo INSS é tempestiva. 

O juízo prévio de admissibilidade da presente Reclam~ção foi pos1t1vo nos 
termos da manifestação opinativa da DAJ/CRPS (às fls. l 91Averso), acatada pela 
Presidência do Conselho Pleno ( fls. 191 ). 

A Reclamação ao Pleno está disciplinada no artigo 65 do Regimento Interno do 
CRPS, aprovado pela PT/MPS nº 548/2011, nos seguintes termos: 
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Conselho de Recursos do Seguro Social -CRSS 
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Art. 65. A reclamação ao Conselho Pleno poderá ocorrer, no caso 
concreto, por requerimento das partes do p~ocesso, dirigido ao 
Presidente do CRPS, somente quando os acókdãos das Juntas de 
Recursos do CRPS, em matéria de alçada, ou os acbrdãos de Câmaras de 
Julgamento do CRPS, em sede de recurso especial, t·nfringirem: 

I - pareceres da Consultoria Jurídica do MPS, ap ovados pelo Ministro 
de Estado da Previdência Social, bem como do Advogado- Geral da 
União, naforma da /,ei Co!_IJJ>l1!.m_e_ fJJa_t_!1 ~ _ ~_3_ çj_t_/O de {n~!:'reiru de 1993; 

II - enunciados editados pelo Conselho Pleno. 

§ 1 º O prazo para o requerimento da Reclamação ao Conselho Pleno é 
de trinta dias contados da data da ciência da decisão infringente e 
suspende o prazo para o seu cumprimento. 
§ 2º Caberá ao Presidente do CRPS fazer o juízo de admissibilidade da 
Reclamação ao Conselho Pleno verificando se estão presentes os 
pressupostos previstos no caput, podendo: 

I - indeferir por decisão monocrática irrecorrível, quando verificar que 
não foram demonstrados os pressupostos de admisrbilidade previstos no 
caput; 

1 II - distribuir o processo ao Conselheiro relator da matéria no Conselho 
Pleno quando verificar presentes os pressupostds de admissibilidade 
previstos no caput. 

§ 3º Os processos poderão ser preliminarme te submetidos pelo 
Presidente do CRPS ao órgão julgador que pro/atou o acórdão 
infringente, para facultar-lhe a revisão de oficio nos termos do artigo 60 
deste regimento. 

§ 4º O resultado do julgamento da Reclamação pel@ Conselho Pleno será 
objeto de notificação ao órgão julgador que pro/atou o acórdão 
infringente. 

Conforme relatado o INSS protocolou RECLAMAÇ O AO CONSELHO 
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Ministério do Desenvolvimento Social e AgráriG> 
Conselho de Recursos do Seguro Social -CRSS 1 

Conselho Pleno 

PLENO (fls. 157/158), nos termos do artigo 65, 1 do Regimento 1 temo do Conselho de 
Recursos da Previdência Social - Rl/CRPS, aprovado pela PT/MPS nº 548/2011, contra a 
fundamentação do Acórdão Nº 285/20 15 (fl s. 151/154) pro latado pela Iª Composição 
Adjunta - CA- da 1 ªCâmara de Julgamento do CRPS. 

Observou-se dos autos e da descrição do relatório que o A'córdão prolatado pela 
lª Composição Adjunta - CA- da Iª Câmara de Julgamento do CRPS (Acórdão nº 
285/2015 - fls. 151li54) teve, em suma, a seguinte fundamentação: interpretando o 
Enunciado nº 33 do CRPS entendeu que o mesmo não apresentaria óbice para o 
enquadramento de períodos anteriores à vigência da Lei 8.213/91 e lcom base no referido 
Enunciado, além de ratificar os períodos em quadrados pela JR/ICRPS (23/0411991 a 
06/0711993 e 04/01/1994 a 28/0411995) também enquadrou os períodos de 10/0111977 a 
28/0711977; de 05/0811977 a 02/0911 978; de 16112/ 1978 a 29/0911979; de 28/04/1980 a 
23/08/ 1985; 05/05/1987 a 06/02/1988, por categoria profissional, sol1 b o código 2.2 . 1 do 
Quadro anexo ao Decreto 53.831 /64. 

A Reclamação proposta pelo fNSS alega exatamente a infringência do Acórdão 
prolatado pela !ª Composição Adjunta - CA- da !ª Câmara de Julgamento do CRPS, à 
inteligência do Enunciado N º 33 do Conselho Pleno do CRPS, que mr nciona o que segue: 

"Para efeitos de reconhecimento de Tempo especiaJr o enquadramento do 
tempo de atividade do trabalhador rural, seguralio empregado, sob o 
código 2. 2.1 do Quadro anexo ao Decreto 53.83 J de 25 de março de 
1964, é possível quando o regime de vinculação Jror o da Previdência 
Social Urbana, e não o da Previdência Rural (1 RORURAL), para os 
períodos anteriores à unificação de ambos os regimes pela Lei 8.213191 
e aplica-se ao tempo de atividade rural exercido até 28 de abril de 1995, 
independente de ter sido prestado exclusivamen)e na lavoura ou na 
pecuária". (grifo nosso) 

No Acórdão proferido, a l3 Composição Adjunta - CA- da l3 Câmara de 
Julgamento do CRPS, enquadra como especial período anterior a uf

1 

ificação dos regimes 
(rural e urbano), ou seja, período anterior a vigência da Lei 8.213/91. 

Pelo que consta da fundamentação do voto do acórdão objeto da presente 
Reclamação não verifiquei fundamento no sentido de que o segurado em questão tenha 
apresentado prova de sua filiação ao então Instituto Nacional da Previdência Social - JNPS 
a epoca, ou seja, comprovação de filiação à Previdência Soci~ I Urbana, para que 
pudesse ser enquadrado como especial o período de trabalhador rural anterior à unificação 
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Conselho de Recursos do Seguro Social -CRSS 

Conselho Pleno 

dos Regimes pela Lei 8.213/91, visto que a regra para à época era de vinculação a 
Previdência Rural (PRORURAL). 

Para um melhor entendimento da inteligência do Enunciado nº 33 do CRPS, 
transcrevo abaixo parte do voto referente ao NB 151.282.385-8 - tesolução nº 08/2012, 
um dos casos concretos que levou a edição do referido enunciado, da Relatoria do 
Conselheiro "MARIO HUMBERTO CABUS VIEIRA": 

"(...)Na situação concreta deste processo, ao contKário do que aduziram 
os Acórdãos paradigmas (.. .), a atividade rural ex~rcida exclusivamente 
na lavoura é passível de reconhecimento como te1po especial. Mas, em 
que pese o segurado tenha sido lavrador, nas lavouras de cana-de
açucar (conforme PPPs de jl.s. 08110), nos pería

1

1dos de 2711211976 a 
2610211977 e de 0710611977 a 2610411991, tais períodos devem ser 
mantidos como tempo comum, aliás, como entendeu o Acórdão recorrido 
(. .), porquanto, o seu regime de vinculação nJssa época era o da 
Previdência Social Rural, visto que a partir de lº Ue Janeiro de 1974, o 
trabalhador rural tornava-se, em regra, benefici~rio do PRORURAL, 
considerando-se como tal a pessoa física que prestasse serviços de 
natureza rural a empregador mediante remu~eração de qualquer 
espécie, conforme definição do art. 3º, §1°, !alínea "a", da Lei 
Complementar nº 1111971. E o segurado não estava abrangido pela 
exceção a que se referia o parágrafo único do art. 4º da Lei 
Complementar nº 1611973. 
Ocorre que a Previdência Rural e o PRORlJ_IfA.L, somente foram 
extintos com a unificação dos regimes de previdência (urbano e rural), 
a partir de 2510711991, isto é, na data de publicJção da Lei 8.213191, 
quando este diploma legal passou a viger e !toram revogadas as 
disposições em contrário, a teor dos artigos 155 J 156. Assim, no caso 
concreto, o regime de vinculação do segurado cJntinuava sendo o do 
PRORURAL, de 2710411991 até 2410711991, véspkra da extinção deste 
Regime de Previdência Rural. Por conseguinte, 1 cabe a reforma do 
Acórdão recorrido para excluir a natureza de tenwo especial que fora 
reconhecida para este período, pois se trata de tempo comum. ( . .) " 
Grifo nosso 

Portanto, aplicando-se a inteligência do Enunciado nº 33 ao presente caso 
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concreto, somente cabe o enquadramento especial para fins de conrersão, por categoria 
profissional no Código 2.2.1 do Quadro anexo ao Decreto 53.831/64, dos períodos 
laborados pelo interessado na "agricultura" à partir de 24/0711991 ( dlata da vigência da Lei 
8.213/91) e até no máximo 28/04/1995, visto que para os períodos a1ieriores à vigência da 
referida Lei, repita-se, não há nos autos comprovação de que o segu~ado em questão fosse 
filiado ao então Instituto Nacional da Previdência Social - fN~S à época, ou seja, 
comprovação de filiação à Previdência Social Urbana visto que, como já dito, a regra para 
à época era de vinculação a Previdência Rural (PRORURAL). 1 

Diante do exposto entende-se que houve infringê~cia à tese jurídica 
veiculada pelo Enunciado nº 33 do CRPS pelo Acórdão nº 28512015 - fls. 151/154 -
proferido em sede de julgamento do recurso especial pela 1 ª Composibl ão Adjunta - CA- da 
l3 Câmara de Julgamento do CRPS, devendo referido Acórdão ser anulado, destacando
se que também houve infringência ao teor do artigo 63 do Rl/CRPS, verbis: 

Art. 63 . A emissão de enunciados dependerá da jprovação da maioria 
absoluta dos membros do Conselho Pleno e 1 vincula, quanto à 
interpretação do direito, todos os Conselheiros do <rRPS. (grifo nosso) 

Os presentes autos devem ser encaminhados ao órgão julgador (1 ª 
Composição Adjunta - CA- da 1 ªCâmara de Julgamento do CRPS) Rara fins de anulação 
da supracitada decisão (Acórdão nº 285/2015 - fls. 151/154) e Inovo julgamento do 
recurso especial adequando sua fundamentação ao exato teor da tese jurídica 
veiculada pelo Enunciado nº 33 do CRPS. 

CONCLUSÃO: Isto posto, VOTO no sentido de CONHECER DA 
RECLAMAÇÃO DO INSS, para no mérito, JULGÁ-LA PROCEDENTE, devendo ser 
notificada a I3 Composição Adjunta - CA- da 1ª Câmara de Julgamehto - CAJ/CRPS, nos 
termos do § 4º do artigo 65 do Regimento lnterno do Conselho de Rebursos da Previdência 
Social - Rl/CRPS, aprovado pela PT/MPS nº 548/2011. 

MARIA CECÍ' 
Re atora 
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Decisório 

Resolução nº 16 /2016 

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, 
ACORDAM os membros do Conselho Pleno, por unanimid~de, no sentido de 
CONHECER DA RECLAMAÇÃO DO INSS, para no férito, JULGÁ-LA 
PROCEDENTE, de acordo com o voto da Relatora e sua fundamentação. 

Participaram, ainda, do presente julgamento os (ts) Conselheiros (as): 
Ana Cristina Evangelista, Lívia Valéria Lino Gomes, Rita Goret da ~ilva, Paulo Sérgio de 
Carvalho Costa Ribeiro, Maria Madalena Silva Lima, Geraldo Almirl Arruda, Vanda Maria 
Lacerda, Nádia Cristina Paulo dos Santos Paiva, Victor Machado Marini, Rômulo Barbosa 
da Silva, Ionária Fernandes da Silva, Rodolfo Espinel Donadon, TarJila Otaviano da Costa 
e Natacha Lucena de Lima. 

Brasília-DF, 30 de agosto de 2016 
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