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Relatório

Trata-se de recurso especial interposto por ROMALINO CARGNIN, em razão da decisão da 22ª Junta de Recursos, que
conheceu e negou provimento ao recurso ordinário do interessado, nos termos do Acórdão nº 2430/2018, pois não
homologou período em gozo de auxílio doença para fins de carência, além de não reconhecer o período rural de
01/01/1981 a 31/12/1984, e nem as competências de 05/2007 a 05/2017 por não terem sido recolhidas suas diferenças
percentuais. Assim, não concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

 

O recorrente, em Recurso Especial, requer a homologação dos períodos em gozo de auxílio doença previdenciário de
12/12/2004 a 20/01/2005; de 23/02/2005 a 30/03/2005; de 23/06/2006 a 08/07/2006; de 25/08/2006 a 25/09/2006; de
05/03/2007 a 31/10/2007; de 02/06/2008 a 28/06/2008 e de 21/03/2009 a 30/07/2011 para fins de carência, pois reside
no Estado do Rio Grande do Sul, e por força de Ação Civil Pública. Além disso, solicita que os autos sejam baixados em
diligência para que proceda a complementação das contribuições como segurado facultativo nas competências de
05/2007 a 05/2017. Ademais, requer a homologação do período rural como segurado especial de 17/07/1977 a
26/04/1986 e de 27/04/1986 a 30/04/1997.

 

O INSS não apresentou contrarrazões.

 

Principais documentos:

1. Cópia da certidão de casamento, registrado em 16/02/1985, constando a profissão do interessado

como agricultor; (evento 01)

2. Histórico escolar em nome do interessado; (evento 01)

3. Certificado de dispensa militar, datado de 31/12/1980, constando a profissão de agricultor; (evento 01)

4.Requerimento de justificação administrativa para reconhecimento do período rural de 17/07/1977 a 26/04/1986 e de
27/04/1986 a 30/04/1997 em que exerceu atividade de agricultor concomitantemente com atividade de garimpeiro;
(evento 01)

5. Cópia de certidão do cartório de registros, constando o pai do interessado como adquirente de imóvel rural em
06/02/1968; (evento 01)

6. Cópia de carteira de filiação no sindicato dos trabalhadores rurais, em nome do pai do interessado, constando a
admissão em 15/05/1970 e 07/01/1993; (evento 01)

7. Livro de matrícula escolar; (evento 01)

8. Ficha escolar do interessado, datada de 08/11/1976, constando o pai do interessado como agricultor; (evento 01)

9. ITR, em nome do pai do interessado, para o exercício de 1980;1986 a 1994; (evento 01)
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10. Nota fiscal do produtor, em nome do pai do interessado, para o ano de 1985; (evento 01)

11. Documentos cadastrais em nome do pai do interessado; (evento 01)

12. Ficha de filiação no sindicato dos trabalhadores rurais, em nome do interessado, datado de

19/08/1982 e 01/04/1993, sem assinatura do presidente; (evento 01)

13. Nota fiscal do produtor rural, em nome do interessado, datada de 1985; (evento 01)

14. Nota fiscal do produtor rural, datado ilegíveis; (evento 01)

15. Nota fiscal em nome do interessado, para o ano de 1986; (evento 01)

16. Cópia de certidão de nascimento da filha, nascida em 06/05/1986, constando a profissão do interessado como
garimpeiro; (evento 01)

17. Cópia de nota fiscal do produtor, em nome do interessado, para o ano de 1990/1996/1997; (evento 01)

18. Cópia de nota fiscal de comercialização de pedras preciosas, em nome do interessado, para o ano de
1990/1991/1995/1997; (evento 01)

19. Ficha de identificação do produtor rural, em nome do interessado, com início de vigência em

24/03/1988; (evento 01)

20. Cópia da certidão de nascimento de filho, constando a profissão do interessado como garimpeiro; (evento 01)

 

Em entrevista rural o interessado alega que exerceu atividade rural no período de 17/07/1973 a 30/04/1997. Que nunca
teve garimpo ou trabalhou nesta atividade. Que exerceu atividade rural até um mês antes de sua filha nascer em 1986,
quando passou a trabalhar de garimpeiro e agricultor. A conclusão da entrevista foi favorável ao reconhecimento da
atividade até 31/12/1985, visto que após a filha nascer em 1986 passou a exercer atividade diversa, não sendo possível
delimitar a data exata. (evento 01)

 

À fl. 140, consta que o interessado conta com 06 anos e 01 mês de tempo de contribuição, e 72 contribuições mensais
até DER – 03/05/2017. Data de Nascimento em 17/07/1961.

 

Diante dos documentos apresentados, solicitou-se o processamento de Justificação Administrativa para o período de
17/07/1977 a 1984 com base nos documentos em nome do pai do interessado, se eram do mesmo grupo familiar, e
exerciam atividade rural para subsistência. Bem como, realização de JA para o período de 01/01/1986 (nota fiscal) a
1997 com informação de qual período exerceu atividade rural e atividade de garimpeiro.

 

Diligência cumprida ao evento 34.

 

É o Relatório.

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 24/09/2019 para sessão nº 0609/2019, de 14/10/2019.

Voto

EMENTA:
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE PERÍODO EM GOZO DE
AUXÍLIO DOENÇA PARA EFEITO DE CARÊNCIA. ART. 55, INCISO II DA LEI N° 8213/91. ART. 153 DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA 77/2015. RECONHECIMENTO SOMENTE DE ALGUNS PERÍODOS COMO
SEGURADO ESPECIAL. JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMO
GARIMPEIRO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECOLHIMENTOS NO PLANO SIMPLIFICADO DA LC
123/2006. NÃO É POSSÍVEL PARA FINS DE APOSETADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO DO
INTERESSADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARCIALMENTE AO SEGURADO

Preenchidos os pressupostos processuais, recurso tempestivo.

 

1. Período de 12/12/2004 a 20/01/2005; de 23/02/2005 a 30/03/2005; de 23/06/2006 a 08/07/2006; de 25/08/2006 a
25/09/2006; de 05/03/2007 a 31/10/2007; de 02/06/2008 a 28/06/2008 e de 21/03/2009 a 30/07/2011 – auxílio doença
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para carência

 

O interessado requer o cômputo dos períodos acima em gozo de auxílio doença previdenciário, espécie 31, para fins de
carência.

 

Quanto ao instituto da carência entende-se como o número de contribuições mensais indispensáveis para que o
beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências,
como preceitua o art. 24 da Lei n° 8213/91.

 

De acordo com o art. 55, inciso II da Lei n° 8213/91, o período de gozo de auxílio doença pode ser computado para
efeitos de tempo de contribuição[1].

 

Além disso, no art. 153 da Instrução Normativa 77/2015, é possível o cômputo de período em gozo de auxílio doença
para fins de carência nas seguintes situações:

“Art.153. Considera-se para efeito de carência:

§1º Por força da decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº 2009.71.00.004103-4 (novo nº
0004103-29.2009.4.04.7100) é devido o cômputo, para fins de carência, do período em gozo de benefício
por incapacidade, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, desde que intercalado com períodos
de contribuição ou atividade, observadas as datas a seguir: (Nova redação dada pela IN INSS/PRES nº
86, de 26/04/2016)

I - no período compreendido entre 19 de setembro de 2011 a 3 de novembro de 2014 a decisão judicial
teve abrangência nacional; e

II - para os residentes nos Estados do Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a determinação
permanece vigente, observada a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
nº 1.414.439-RS, e alcança os benefícios requeridos a partir de 29 de janeiro de 2009. (Nova redação
dada pela IN INSS/PRES nº 86, de 26/04/2016)”.

 

Dessa forma, não é possível considerar período em gozo de auxílio doença para fins de carência, exceto para benefícios
requeridos entre 19/09/2011 a 03/11/2014 – abrangência nacional, ou a partir de 29/01/2009 – residentes nos Estados
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

 

No caso concreto, o benefício foi requerido em 03/05/2017, no Estado do Rio Grande do Sul. Assim, é possível o
cômputo do período de 12/12/2004 a 20/01/2005; de 23/02/2005 a 30/03/2005; de 23/06/2006 a 08/07/2006; de
25/08/2006 a 25/09/2006; de 05/03/2007 a 31/10/2007; de 02/06/2008 a 28/06/2008 e de 21/03/2009 a 30/07/2011 em
gozo de auxílio doença para efeito de carência. 

 

Acrescentam-se cerca de 46 contribuições mensais para efeito de carência.

 

2. Período de 17/07/1977 a 26/04/1986 e de 27/04/1986 a 30/04/1997 - rural

 

O interessado afirma que laborou em regime de economia familiar, para subsistência, no período controverso.

 

A qualidade de segurado especial é caracterizada pelos requisitos expostos no art. 11, inciso VI, da Lei n° 8.213/91,
quais sejam: pessoa física, que exerce atividade rural em regime de economia familiar ou individualmente para
subsistência[2].

 

Além disso, é necessária análise de documentação dos autos para que seja efetiva a comprovação do exercício da
atividade rural, por meio dos documentos elencados no art. 106 da Lei n° 8.213/91[3].

 

Em síntese, o trabalhador rural, na qualidade de segurado especial precisa exercer atividade rural, para a sua
subsistência e de sua família, em regime de economia familiar, em número de meses exigidos legalmente. E que para
comprovar o efetivo labor rural apresente documentos acostados no art. 106 da Lei n° 8.213/91.
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No caso concreto, no período de 17/07/1977 a 1984, o interessado juntou carteira de filiação no sindicato dos
trabalhadores rurais, em nome de seu pai, ITR e ficha de matrícula escolar. Sendo que o interessado se casou em
16/02/1985, conforme certidão casamento.

 

Houve processamento de Justificação Administrativa, em que todos os depoimentos foram no sentido de que o
interessado laborava com os pais em propriedade rural, sem uso de empregados e com lavoura, e que continuou lá até
mesmo depois de casado.

 

Dessa forma, é possível homologar o período de 17/07/1977 a 16/02/1985 como rural. Acrescentam-se cerca de 07 anos
e 07 meses ao tempo de contribuição do interessado.

 

No entanto, no período de 27/04/1986 a 30/04/1997, consta certidão de nascimento da filha com a profissão garimpeiro,
nota fiscal de comercialização de pedras preciosas, em nome do interessado, para o ano de 1990/1991/1995/1997.

 

Em sede de JA, os depoentes informaram que o interessado laborava tanto na lavoura quanto no garimpo, após o
casamento.

 

Ressalta-se que o exercício de garimpeiro é considerado como contribuinte individual, conforme art. 11, inciso V, alínea
b) da Lei de Benefícios:

 

“Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

V - como contribuinte individual:

b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral - garimpo, em
caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de
empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua; (Redação dada pela Lei nº
9.876, de 26.11.99)”

 

Nesse sentido, não é possível homologar o período de 27/04/1986 a 30/04/1997 como rural, na qualidade de segurado
especial, uma vez que o interessado exerceu atividade como garimpeiro que é considerado como contribuinte
individual, e por isso deve comprovar exercício da atividade mês a mês. Além disso, não soube precisar em quais
períodos laborou como garimpeiro e agricultor.

 

Ressalta-se que somente é possível o cômputo de período rural para fins de carência diante da Ação Civil Pública nº
5038261-15.2015.4.04.7100/RS, em que os requerimentos em que o último vínculo do segurado for urbano ou que
esteja em gozo de benefício concedido em decorrência desta atividade, o cômputo da carência em número de meses
incluirá também os períodos de atividade rural sem contribuição, inclusive anterior a 11/1991, não se aplicando o
previsto nos incisos II e IV do artigo 154 da Instrução Normativa nº 77/2015, seguindo os mesmos critérios da
aposentadoria híbrida para os trabalhadores rurais. Sendo que, todas as Agências da Previdência Social do país devem
adotar o entendimento para os requerimentos protocolados a partir de 05/01/2018, ou – para os benefícios ainda não
despachados – oportunizar a reafirmação da DER.

 

3. Período de 05/2007 a 05/2017 – contribuinte individual no CNIS

 

Consta no CNIS que o interessado efetuou recolhimentos como contribuinte individual, com marca de que efetuou tais
recolhimentos no Plano Simplificado de Previdência Social (LC 123/2006), nos períodos de: 01/04/2005 a 28/02/2007,
01/05/2007 a 31/07/2007, 01/10/2007 a 31/03/2009, 01/09/2009 a 30/09/2009, 01/02/2011 a 31/03/2011, 01/07/2011 a
DER.

 

De acordo com a Lei Complementar 123/2006, o segurado que fizer opção pelo recolhimento de acordo com essa Lei,
não fará jus à aposentadoria por tempo de contribuição:
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“Art. 82. A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 9° ..........................................................................

§1º  O Regime Geral de Previdência Social - RGPS garante a cobertura de todas as situações expressas
no art. 1o desta Lei, exceto as de desemprego involuntário, objeto de lei específica, e de aposentadoria
por tempo de contribuição para o trabalhador de que trata o § 2o do art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991.

§3º O segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com
empresa ou equiparado, e o segurado facultativo que contribuam na forma do § 2º do art. 21 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, não farão jus à aposentadoria por tempo de contribuição.” (NR)”

 

Assim, não é possível contabilizar tal período para fins de tempo contribuição a fim de concessão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição.

 

Conforme o art. 201, §7° da Constituição Federal c/c o art. 56 do Decreto 3048/99, a aposentadoria por tempo de
contribuição será devida ao segurado após trinta e cinco anos de contribuição, se homem, ou trinta anos, se mulher. E
também deve preencher o requisito de no mínimo 180 contribuições.

 

Diante disso, mesmo com a homologação do período rural de 17/07/1977 a 16/02/1985 e do período em gozo de auxílio
doença para fins de carência de 12/12/2004 a 20/01/2005; de 23/02/2005 a 30/03/2005; de 23/06/2006 a 08/07/2006; de
25/08/2006 a 25/09/2006; de 05/03/2007 a 31/10/2007; de 02/06/2008 a 28/06/2008 e de 21/03/2009 a 30/07/2011, o
interessado não totaliza 35 anos de tempo de contribuição para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição na DER.

 

Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do Interessado, para no mérito, dar-lhe parcial provimento.

[1] “Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do
correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que
anterior à perda da qualidade de segurado:

II - o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez;

[2] “Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: 

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo
a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na
condição de: (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou
arrendatário rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº
9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e
(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do
segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar
respectivo.”

 

[3] “Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, alternativamente, por meio de: (Redação dada
pela Lei nº 11.718, de 2008)

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social;      (Redação dada pela Lei nº 11.718,
de 2008)

II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)

III – declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou
colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; (Redação dada pela
Lei nº 11.718, de 2008)
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IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores
em regime de economia familiar;           (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)

V – bloco de notas do produtor rural; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)

VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; (Incluído pela Lei
nº 11.718, de 2008)

VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou
outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção;
(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)”

IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção
rural; ou (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)”

 

 

THALITA MELCHIOR DE LIMA
Relator(a)

Declaração de Voto

Conselheiro(a) concorda com voto do relator(a).

MARIA LIGIA SORIA
Conselheiro(a) Suplente Representante dos Trabalhadores

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 9848 / 2019

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM os membros da 3ª Câmara de
Julgamento do CRPS, em CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECORRENTE, POR
UNANIMIDADE, de acordo com o voto do(a) Relator(a) e sua fundamentação.

Participou, ainda, do presente julgamento, o(a) Conselheiro(a) MARIA LIGIA SORIA.

THALITA MELCHIOR DE LIMA
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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