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Relatório

Recurso especial interposto pelo representante legal da segurada, MARIA DA ROSA DOS SANTOS (evento 15), por não
concordar com a decisão proferida pela Colenda 22ª Junta de Recursos que, por intermédio do Acórdão nº 3.606/2018,
conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento.

 

A aposentadoria por idade foi requerida em 21/11/2017 (fl. 21, processo completo), contando a requerente com 55 anos
de idade, uma vez que nasceu em 29/10/1962.

 

A Junta de Recursos de não autorizou o reconhecimento de labor rural na condição de segurada especial – pescadora,
sob a fundamentação de que a requerente não completou a carência necessária imediatamente anterior à data de
entrada do requerimento, nos moldes do art. 51, §1° do Decreto 3048/99 – evento 11.

 

A Interessada requer o retorno dos autos para realização de justificação administrativa, a reforma da decisão vergastada
e a concessão do benefício pleiteado.

 

A Autarquia Previdenciária se manifesta em sede de contrarrazões (evento 17), pugnando pela manutenção do decisum
da 22ª Junta de Recursos, tendo em vista que restou comprovado nos autos que a requerente não se enquadra na
condição de segurada especial por possuir outra fonte de renda. Pede para que o recurso sob análise seja desprovido.

 

É o relatório.

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 01/09/2019 para sessão nº 0531/2019, de 09/09/2019.

Voto

EMENTA:
APOSENTADORIA POR IDADE. ART. 48 A 51 APOSENTADORIA POR IDADE. ART. 51 A 54 DO
REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RECURSO ESPECIAL. PERDA DA QUALIDADE DE
SEGURADA ESPECIAL POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. NÃO ALCANÇADO PERÍODO
MÍNIMO DE CARÊNCIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO AO
SEGURADO

Preliminarmente, o recurso foi considerado tempetivo ante a ausência da ciência da decisão pela requerente.  
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Passando-se ao mérito, importante salientar que a matéria controversa nos autos gira em torno da perda da qualidade
de segurada especial pelo exercício de atividade remunerada. Isto porque, no caso sob análise, a requerente requer a
concessão de aposentadoria por idade na condição de segurada especial – pescadora. Porém apesar de comprovar o
efetivo exercício da atividade de pesca, consta nos autos pesquisa externa realizada no ano de 2012, que a mesma
labora concomitantemente em churrascaria.

 

A resolução da controvérsia processual atrai a aplicação do art. 11, §9º[1], da Lei nº 8.213/91, que prevê que caso o
segurado especial exerça atividade remunerada por período superior a 120 dias, perde a condição de segurada
especial.

 

Reporto-me aos termos da pesquisa realizada, anexada aos autos fls. 56 e 57, processo completo:

 

No Balneário Ipiranga, tomei declaração a termo de 03(três) vizinhos, dos quais 02(dois), afirmaram que a sra.Maria da
Rosa dos Santos, trabalha na Churrascaria Verde Lago, além de exercer a atividade da pesca. Ao chegar ao
estabelecimento indicado, já passava das 14:00 horas, o serviço de refeições, já estava encerrado, mas o atendente
informou que a mesma, já havia encerrado o expediente, e encontrava-se numa casa, que fica nos fundos da
churrascaria, e foi chamá-la. Questionada sobre o trabalho no local, a sra.Maria disse que apenas lavava, a louça. De
acordo com a vizinha Thais Bissolotti a sra. Maria sempre trabalhou como cozinheira. Independente da atividade
exercida no estabelecimento comercial, trata-se de vínculo de empregado, portanto de filição obrigatória, e a atividade
de pescadora, atividade secundária. A segurada informou que entrou com pedido de auxílio-doença no INSS, como
pescadora.

 

Conforme transcrição além da declaração das vizinhas, houve a comprovação do labor exercido pela requerente tendo
em vista que a mesma estava no local onde exercia outra atividade remunerada, independentemente se exercendo a
função de cozinheira ou lavando a louça.

 

Isto posto, entendo que o decisum vergastado deve ser mantido, tendo em vista que a requerente perdeu a condição de
segurada e consequentemente não alcançou o período de carência exigido para concessão do benefício pleiteado.

 

Conclusão: Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso especial, para no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

[1]  “§ 9o  Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se
decorrente de:                  (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

I – benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de
prestação continuada da Previdência Social;                 (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

II – benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso IV
do § 8o deste artigo;

III - exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no
ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;                      (Redação dada
pela Lei nº 12.873, de 2013)

IV – exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais;               
 (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

V – exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou de dirigente de cooperativa
rural constituída, exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991;              (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

VI – parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso I do § 8o deste artigo;              
 (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

VII – atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser
utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício
de prestação continuada da Previdência Social; e                (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

VIII – atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência
Social.                  (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)”
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VANIA GOMES ATAIDES DA SILVA
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: 8475 / 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 NEGAR PROVIMENTO 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.

VANIA GOMES ATAIDES DA SILVA
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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