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Relatório

 

Trata-se o presente de recurso impetrado por DORACI PISKE MOLLER, contra os termos do Acórdão n° 1425, de 2019,
da Egrégia 27ª Junta de Recursos, relativo ao seu pedido de aposentadoria por idade, na qualidade de segurada
especial, formulado em 31/07/2017.

 

A decisão recorrida proferida pela 27ª Junta de Recursos  negou provimento,  por não restar comprovada a qualidade
de segurada, no período de carência necessária, inclusive, baixou os autos em diligência para realização de pesquisa
externa, em que foi efetuada em 23/01/2019, em que a recorrente informou ter problemas oftalmológicos e declarou que
a única atividade que executa é plantar/replantar as plantas do quintal quando não está calor. Nos autos também foram
juntados pesquisa efetuada em 02/07/2014, em que foi verificado que a requerente vendia em sua casa alguns artigos
íntimos, vestuário, cama e mesa e no momento da pesquisa, a mesma estava recebendo a mercadoria e apesar de
residir em localidade  rural, a interessada não exercia atividade rural em regime de economia familiar.

 

Em seu recurso apresentado, a requerente alega que não merece prosperar o argumento de que a subsistência da
família vem essencialmente da renda auferida pelo trabalho urbano de seu esposo, sendo os rendimentos provenientes
da atividade rurícola desenvolvido pelo recorrente e pela família de extrema necessidade para o sustento e que foram
colecionados diversos documentos que constam a recorrente como produtora rural em diferentes épocas, os quais
comprovam a atividade rurícola  por parte desta, e que o simples fato do cônjuge ter exercido atividade urbana, não
descaracteriza sua qualidade de segurada especial.

 

O INSS apresentou contrarrazões, pela manutenção da decisão da instância ordinária,  pois apesar da apresentação de
documentos rurais, não é possível a homologação do período de atividade rural em regime de economia familiar, tendo
em vista que houve pesquisa negativa e ainda, relata da existência de ação judicial improcedente sobre a mesma
matéria, conforme Evento 30.

 

É o relatório.

 

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 18/09/2019 para sessão nº 0593/2019, de 08/10/2019.

Voto
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EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADA ESPECIAL. NÃO
COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO CORRESPONDENTE À
CARÊNCIA DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO AO SEGURADO

 

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, uma vez que é tempestivo, nos termos do parágrafo 1º do
artigo 305 do Decreto 3.048/99. 

O benefício em comento é regulamentado pelo artigo 48 da Lei 8.213/91, que preceitua: 

“Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores
rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI
e VII do art. 11”.

Vê-se, portanto, que dois são os requisitos para a concessão do benefício, qual seja a comprovação do requisito idade,
que no caso é de 60 (sessenta) anos e a comprovação da carência mínima exigida. 

Ao que se refere à carência, devem ser observadas as regras estabelecidas no art. 142 do mesmo diploma legal – Lei
8.213/91, que determina a carência mínima de 180 contribuições mensais, mas em se tratando de segurado especial
necessária se faz a comprovação do exercício da atividade rural pelo período. 

A controvérsia dos autos reside na comprovação do exercício da atividade rural, no período de carência necessária para
concessão da aposentadoria por idade rural. 

Assisti razão a Junta de Recursos e ao INSS.

No caso específico deve ocorrer o preenchimento dos requisitos legais, disposto no artigo 11, inciso VII, § 1º, da Lei
8213/1991, conforme transcritos abaixo:

 

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

(...)

 

VII - como segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro, o pescador artesanal
e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o
auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de 14 (quatorze)
anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo.

§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é
indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a
utilização de empregados.” ( destaque nosso)

 

No caso concreto, importante transcrever partes da decisão judicial contida no Recurso Cível nº 5004608-
83.2015.404.7209/SC,  em que a recorrente interpôs anteriormente, pretendo a concessão de aposentaria por idade:

 

“Registro que os apontamentos recursais restaram detidamente analisados pelo Magistrado a quo, razão pela qual
adoto seus fundamentos como razões de decidir nos seguintes termos:

(...) Pretende a parte autora a concessão de aposentadoria rural por idade, sob a alegação de trabalho rural como
segurado especial. Razão não lhe assiste.

Com efeito, de início registra-se que o trabalho não era exercido de forma individual. A própria autora admite, no
depoimento pessoal, que trabalhava com o marido, o que é confirmado pelas testemunhas. De outro lado, como a
autora morava com o marido e tinha filhos todos eles faziam parte do grupo familiar, que deve ser analisado no contexto
geral para definir se havia subsistência pela agricultura.

Nesse ponto, quanto à subsistência pela agricultura, a resposta negativa se impõe. Sobre a questão, o INSS entendeu
haver indícios de atividade rural. Contudo, condição de segurada especial não foi reconhecida porque na propriedade
rural haveria uma oficina de tornearia em nome do esposo. Ainda constaria informação de que a autora comercializa
artigos de vestuário, íntimos e de cama e mesa em sua residência (Evento 11, PROCADM1, f. 210).

De fato, em seu depoimento no processo administrativo, a requerente disse que seu marido (Valdir Möller) ajuda na
lavoura, mas que a atividade principal dele é de autônomo. Ela disse ainda que seu esposo é responsável pelo sustento
da casa (Evento 11, PROCADM1, f. 19). Pesquisa no CNIS corrobora essa informação, pois marido da requerente
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(Valdir Möller) apresenta vínculos empregatícios entre 1971 e 2004. A partir de 1º.2.2005 até 28.2.2007 e de 1º.3.2008 a
31.7.2015 ele apresenta contribuições individuais.

Na esfera judicial a autora disse em seu depoimento que o tamanho das terras é de 14 morgos. Uma propriedade bem
pequena, portanto, que já é indicativo de que a subsistência não poderia vir principalmente dela. Afirmou, ainda, que
moram com ela o marido e mais 3 filhos, sendo que o marido é aposentado no meio urbano e ainda faz uns 'bicos' como
torneiro mecânico, a partir de uma pequena oficina que tem na propriedade. Já os 3 filhos trabalham em firma e
eventualmente ajudam a autora na roça nos finais de semana. Sobre a renda extraída da terra disse que não há uma
renda mensal. É mais uma renda anual, pois vendem 2 cabeças de gado ao ano (o que dá por volta de R$ 3 mil) e mais
cerca de 40 sacos de milho por ano (o que dá mais cerca de R$ 1,5 mil ao ano).

Então o que se vê é que a subsistência do grupo familiar vem essencialmente do trabalho urbano do marido e dos filhos.
A renda rural é bastante complementar e insuficiente para caracterizar a postulante como segurada especial. Tanto que
a próprio postulante disse no INSS que vende artigos de roupa, cama, mesa e banho. Segundo as testemunhas ouvidas
de fato existe a venda desses artigos na propriedade, mas seriam da filha da autora. Irrelevante, nesse ponto, se a
venda é da filha ou da autora. O importante aqui é que existe essa atividade e a própria autora confirmou na esfera
administrativa que também se dedica a ela.

Diante de todo o exposto, a improcedência da ação é medida que se impõe. (...)”

 

Ainda, deve se levar em consideração a pesquisa efetuada, em que não há comprovação da alegada atividade rurícola.

 

Pelo  exposto, a recorrente não  atende aos  requisitos para aposentadoria por idade, nos termos do parágrafo 1º do
artigo 48 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999, devendo assim, ser mantida a
decisão contida no Acórdão n° 1425, de 2019, da Egrégia 27ª Junta de Recursos.

 

CONCLUSÃO - Pelo exposto, VOTO, no sentido, de preliminarmente, CONHECER DO RECURSO da interessada para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

DAVID RODRIGUES DA CONCEICAO
Relator(a)

Declaração de Voto

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

LARA CRISTINA SOUTO DA COSTA
Conselheiro(a) Suplente Representante das Empresas

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 9465 / 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) LARA CRISTINA SOUTO DA COSTA.
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DAVID RODRIGUES DA CONCEICAO
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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