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Relatório

Referem-se os autos de pedido de Aposentadoria por Tempo de Contribuição requerida por ISRAEL DE SOUZA
CAETANO, nascido em 06/05/1967, com 49 anos na data de entrada do requerimento (DER) em 22/09/2016, com a
inclusão de períodos como atividade urbana especial e parte em atividade rural, na condição de segurado especial.

 

Trata-se de RECURSO ESPECIAL (evento nº 20) interposto pelo segurado, em desfavor do Acórdão nº 3093/2017
(evento nº 14), proferido pela 01ª Composição Adjunta da 27ª Junta de Recursos, que negou provimento ao recurso
ordinário do segurado (evento nº 01) não reconhecendo a especialidade de nenhum período e não foram reconhecidos
os períodos de 06/05/1979 a 09/02/1986 na condição de segurado especial, não tendo comprovado o tempo de
contribuição necessário para a concessão do benefício pleiteado.

 

Irresignado com esta decisão, mediante recurso especial, o segurado alega que os períodos de 02/06/1986 a
30/06/2006 e de 01/07/2006 a 22/09/2016 devem ser enquadrados como especial e que o período de 06/05/1979 a
09/02/1986 seja reconhecido o labor rural e pleiteia a realização de justificação administrativa para comprovar o labor
rural. Por fim caso necessário autoriza a reafirmação da DER.

 

O INSS apresentou contrarrazões ao recurso especial, alegando que a atividade rural não restou comprovada e que o
período de 19/11/2003 a 30/06/2006 não pode ser enquadrado visto que a perícia médica discorda do enquadramento
(evento nº 22).

 

Acerca do período controverso que pretende o enquadramento foram apresentados os seguintes documentos:

 

PPP para os períodos de 19/11/2003 a 30/06/2006 laborados junto a empresa Usina Central do Paraná S/A ocasião
em que esteve exposto a agente nocivo ruído de 85,96 dB; e de 01/07/2006 a 25/08/2016 (data de emissão do PPP)
sem informação de agente nocivo;

 

Acerca dos períodos que pretende homologação por atividade rural foram apresentados os seguintes documentos:

 

Certidão de casamento de seus pais onde consta a profissão do genitor de lavrador de 05/03/1966;
Declaração da Secretaria de Educação informando que o segurado estudou na Escola Rural no ano de 1975, emitida

em 09/2016;
Certidão de nascimento do irmão do segurado de 02/1983 com a profissão do pai de tratorista;
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Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 23/04/2018 para sessão nº 0259/2018, de 02/05/2018.

Voto

EMENTA:
PERÍODO COMO TRABALHADOR RURAL NÃO COMPROVADO O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL
CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL. PERÍODO DE ATIVIDADE ESPECIAL NÃO ENQUADRADO,
AUSÊNCIA DE AGENTE NOCIVO E CATEGORIA PROFISSIONAL SEM PREVISÃO LEGAL. REFORMADA
A DECISÃO DA JUNTA DE RECURSOS. § 3º DO ART. 55 DA LEI Nº 8.213, DE 1991. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE AO SEGURADO

Recurso tempestivo. Interposto no prazo de trinta dias previsto no § 1º do artigo 305 do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048/99.

 

A matéria controversa nos autos é quanto o enquadramento dos períodos atividade especial de 19/11/2003 a
30/06/2006 e de 01/07/2006 a 22/09/2016, bem como do reconhecimento ou não do labor rural no período de
06/05/1979 a 09/02/1986.

 

A aposentadoria por tempo de contribuição integral é devida ao trabalhador que comprovar pelo menos 35 anos de
contribuição paro os homens e 30 anos de contribuição para as mulheres, neste sentido dispõe o artigo 56 do
Decreto 3.048/99:

 

Art. 56.  A aposentadoria por tempo de contribuição será devida ao segurado após trinta e cinco anos de contribuição, se
homem, ou trinta anos, se mulher, observado o disposto no art. 199-A. (Alterado pelo Decreto nº 6.042 - de 12/2/2007 -
DOU DE 12/2/2007).

 

Acerca da conversão de atividade em condições especiais em comum, assim nos fala o artigo 70 do Decreto nº
3.048/99, in verbis:

 

Art.70. A conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum dar-se-á de acordo
com a seguinte tabela: 

 

TEMPO A CONVERTER MULTIPLICADORES  

 MULHER (PARA 30) HOMEM (PARA 35)

DE 15 ANOS 2,00 2,33

DE 20 ANOS 1,50 1,75

DE 25 ANOS 1,20 1,40

 

§1º A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerá ao disposto na
legislação em vigor na época da prestação do serviço. (Incluído pelo Decreto nº 4.827 - de 3 de setembro de 2003)

 

§2º As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum constantes
deste artigo aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período. (incluído pelo Decreto nº 4.827 - de 3 de setembro de
2003)

 

DA ATIVIDADE ESPECIAL

 

Referente aos períodos dispõe a Súmula Nº 29 da AGU de 09/06/2008: "Atendidas as demais condições legais,
considera-se especial, no âmbito do RGPS, a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis até
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05/03/97, superior a 90 decibéis desta data até 18/11/2003, e superior a 85 decibéis a partir de então." 

 

Com relação aos períodos de 19/11/2003 a 30/06/2006 trabalhados na empresa Usina Central do Paraná S/A ocasião
em que esteve exposto à agente nocivo ruído de 85,96 dB com informação de responsável ambiental, é possível o
enquadramento vez que por agente nocivo vez que o nível de exposição é superior ao previsto para este período que
era 85 decibéis.

 

No tocante à informação contida no PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário a respeito do código GFIP 01, a meu ver,
os requisitos necessários para caracterizar o exercício de determinada atividade como especial são a nocividade e a
permanência.

 

Desta forma, a ausência do recolhimento da contribuição adicional para a aposentadoria especial, que tratam os §§ 6º e
7º do art. 57 da Lei nº 8.213/91, não implica a automática denegação do benefício, assim como o recolhimento de tal
contribuição não acarreta, por si só, a correspondente concessão da prestação.

 

 

Com relação ao período de 01/07/2006 a 25/08/2016 (data de emissão do PPP) sem informação de agente nocivo, não
é possível o enquadramento vez que não consta informação de níveis de ruído ou agente nocivos.

 

DO LABOR RURAL

 

Acerca do labor rural, vale dispor que o segurado requereu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com a
inclusão de períodos de labor rural de 06/05/1979 a 09/02/1986.

 

Acerca dos períodos, destacam-se os seguintes documentos, Certidão de casamento de seus pais onde consta a
profissão do genitor de lavrador de 05/03/1966, Declaração da Secretaria de Educação informando que o segurado
estudou na Escola Rural no ano de 1975, emitida em 09/2016 e Certidão de nascimento do irmão do segurado de
02/1983 com a profissão do pai de tratorista.

 

Vale salientar que o § 3º do art. 55 da Lei nº 8.213, admite a comprovação do exercício da atividade rural, mediante
provas testemunhais, desde que haja um início de prova material. Início de prova material é apenas um começo
podendo ser aproveitado qualquer assentamento em registros públicos, a exemplo dos registros civis de que contenham
a indicação da qualificação do trabalhador, desde que seja contemporâneo ao período que se pretende provar.

 

Entretanto, o que ocorre nos autos é que o segurado não possui início de prova material para a comprovação da
atividade rural. Visto que a certidão de casamento dos genitores é muito anterior ao período que pretende homologação
e a declaração escolar é extemporânea ao período alegado.

 

 Não restando assim comprovado o período rural, e não há que se falar em Justificação Administrativa vez que não há
provas suficientes para sua realização.

 

Assim, deve o INSS elaborar uma nova contagem de tempo de contribuição, incluindo o período acima reconhecido
como especial para verificar se o requerente alcançou o tempo de contribuição necessário para a concessão do
benefício.

 

Caso contrário, cabe ainda ao INSS, verificar se o mesmo continuou vertendo contribuições após a data da entrada do
requerimento, lembrando que todo o segurado tem o direito de reafirmar a DER para a data em que atingir o tempo de
contribuição necessário para a concessão do benefício. 

 

Pelo exposto, VOTO, no sentido, de preliminarmente, CONHECER DO RECURSO, para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO.
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JULIANA ALVES DE SOUZA LOCATELLI
Relator(a)

Declaração de Voto

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

RAQUEL LUCIA DE FREITAS
Conselheiro(a) Suplente Representante do Governo

Declaração de Voto

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

LIVIA MARIA RODRIGUES DE NAZARETH
Conselheiro(a) Suplente Representante dos Trabalhadores

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 4447 / 2018

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.

Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros RAQUEL LUCIA DE FREITAS e LIVIA MARIA
RODRIGUES DE NAZARETH.

JULIANA ALVES DE SOUZA LOCATELLI
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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