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Relatório

 

Trata-se de recurso especial interposto por MARINO CICHELERO, em razão da decisão da 05ª Junta de Recursos, que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso ordinário do interessado, nos termos do Acórdão nº 8306/2018, pois
reconheceu o período de 20/10/2010 a 03/11/2010 como especial, mas deixou de reconhecer o período de 03/02/1978
a 30/06/1982 como rural. Assim, não concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com
deficiência.

 

O interessado, em seu Recurso Especial, através de sua advogada, requer o reconhecimento do período de 07/11/1984
a 30/09/1985 como especial, além de o reconhecimento do período de 03/02/1978 a 30/06/1982 como rural. Solicita que
os oportunize o pagamento de contribuições em atraso como contribuinte individual. Autoriza a reafirmação da DER.

 

O INSS apresentou contrarrazões para manter o decisório da D. Junta de Recursos.

 

Principais documentos juntados:

Certificado de conclusão e histórico escolar de 1976 a 1979 – não consta profissão dos pais;
Pedido de inscrição na Secretaria de Fazenda, imposto sobre vendas e consignações, como agricultor de 1967;
Requisição de talão de nota fiscal em nome de seu pai no ano de 1976, como agricultor
Ficha emitida pelo sindicato em nome de seu pai, em 1965, com pagamento de mensalidades de 1965 a 1992, consta

o interessado como dependente;
Declaração de terceiros de 2016;
Declaração e ficha emitida pela Cooperativa Santa Clara de entrega de produção de leite de 1976 a 1983;
Certidão do INCRA;
Entrevista rural positiva;
Realizada pesquisa para comprovar os dados informados nesta ficha – pesquisa considerada negativa pois houve

divergência de nome nos documentos apresentados

 

O interessado conta com 26 anos, 06 meses e 26 dias de tempo de contribuição na DER – 29/12/2016, fl. 74. Data de
nascimento em 03/02/1966. A perícia médica do INSS avaliou o interessado considerando sua doença de grau leve
(24/01/1996 a 24/10/2017).

 

Houve entrevista rural positiva, além de apresentação de notas fiscais de produção de leite e filiação em sindicato em
nome do pai do recorrente. Entretanto, ao efetuar Pesquisa Externa, foi considerada negativa, pois houve divergência de
nome nos documentos apresentados.

No entanto, o servidor não esclareceu qual a divergência no nome do pai do interessado nos documentos apresentados
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e os juntados aos autos. Se são nomes distintos, ou apenas abreviaturas.

 

Diante da Ficha de Inscrição em Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de Carlos Barbosa -RS, e Ficha de
cooperado na Cooperativa de Santa Clara LTDA, com nome do pai do recorrente como Adelino Paulo Cichelero, e
fichas de entrega de produção de leito como Adelino P. Cichelero, solicitou-se processamento de Pesquisa Externa,
para que o servidor averiguasse junto à Cooperativa de Santa Clara LTDA se o pai do interessado – Adelino Paulo
Cichelero, realmente laborou como segurado especial no período de 09/1976 a 1983. E esclarecesse se os documentos
em nome de Adelino Paulo Cichelero se tratava de mesma pessoa com documentos em nome de Adelino P. Cichelero.

 

Diligência cumprida ao evento 48.

 

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. LEI COMPLEMENTAR 142/2013. ART. 3°, INCISO III.
DEFICIÊNCIA LEVE DE 24/01/1996 A 24/10/2017. REFORMA DO DECISÓRIO DA D. JUNTA DE
RECURSOS PARA NÃO RECONHECER O PERÍODO DE 20/10/2010 A 03/11/2010 COMO ESPECIAL. ART.
10° DA LC 142/2013. NÃO RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE 07/11/1984 A 30/09/1985 COMO
ESPECIAL, ALMOXARIFE, NÃO HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE
RURAL. ART. 11, INCISO VII, §1º C/C ART. 143 DA LEI N° 8.213/91. 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, passa-se à análise do mérito.

 

1. Período de 07/11/1984 a 30/09/1985 e 20/10/2010 a 03/11/2010 - especial

 

O interessado requer o reconhecimento do período de 07/11/1984 a 30/09/1985 como especial, bem como a
manutenção do reconhecimento do período de 20/10/2010 a 03/11/2010 como especial efetuado pela D. Junta de
Recursos.

 

De acordo com o art. 10° da Lei Complementar 142/2013: "a redução do tempo de contribuição prevista nesta Lei
Complementar não poderá ser acumulada, no tocante ao mesmo período contributivo, com a redução assegurada
aos casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física".

 

Nesse sentido, não é possível reconhecer o período de 20/10/2010 a 03/11/2010 como especial, uma vez que a perícia
médica do INSS avaliou o interessado considerando sua doença de grau leve de 24/01/1996 a 24/10/2017.

 

Com isso, é possível analisar somente o período de 07/11/1984 a 30/09/1985, em que o interessado exerceu atividade
de almoxarife, no setor de serviços gerais, na empresa Tramontina Multi S/A, exposto a ruído de 90dB (A), técnica de
leitura instantânea, com a descrição de atividade apenas como almoxarife.

 

Diante das descrições das atividades, realmente não há exposição habitual e permanente ao agente nocivo ruído
indissociável à produção do bem, como preceitua o art. 65 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto nº 3.048, de 1999, na redação dada pelo Decreto nº 4.882, de 2003[1].

 

Sendo que no formulário há apenas que o interessado exercia atividade de almoxarife. Não há fonte de ruído. A partir
disso, não há exposição permanente e habitual ao agente nocivo ruído que seja indissociável da produção de suas
atividades.
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Portanto, não é possível o reconhecimento do período controverso como especial.

 

2. Período de 03/02/1978 a 30/06/1982 - rural

 

A matéria controversa dos autos diz respeito ao reconhecimento do período de 03/02/1978 a 30/06/1982 como rural.

 

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.

 

No caso concreto, o interessado juntou documentos em nome de seu pai, como notas fiscais, documentos do imóvel
rural, certificado do INCRA. A entrevista rural foi positiva, no entanto houve pesquisa externa negativa por divergência
no nome do pai do interessado nos documentos, ora escrito Adelino Paulo Cichelero, ora Adelino P. Cichelero.

 

Diante disso, os autos foram baixados em diligência para refazer nova pesquisa externa, pois o servidor não especificou
tal divergência. Ao evento 48, verificou junto à Cooperativa de Santa Clara os registros de entrega de produção rural de
1976 a 1983, bem como a matrícula e as fichas, e constatou que se tratam de mesma pessoa, penas houve abreviatura
do nome, tendo em vista a sequência de numeração das fichas e matrícula. Portanto, a pesquisa realizada foi positiva.

 

A partir disso, é possível homologar o período de 03/02/1978 a 30/06/1982. Acrescentam-se cerca de 04 anos, 04 meses
e 28 dias de tempo rural.

 

Passa-se à análise de possibilidade de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

 

Conforme Lei Complementar 142/2013, em seu art. 3°, é assegurada a concessão de aposentadoria para segurados
com deficiência, nos seguintes termos:

Art. 3° É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência,
observadas as seguintes condições:

I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso
de segurado com deficiência grave;

II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher,
no caso de segurado com deficiência moderada;

III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no
caso de segurado com deficiência leve

 

No caso dos autos, o interessado se enquadra no inciso III, por se tratar de deficiência leve. A partir disso, o interessado
26 anos, 06 meses e 26 dias de tempo de contribuição na DER – 29/12/2016, fl. 74. Com o acréscimo do período
homologado como rural – 03/02/1978 a 30/06/1982 – o interessado totaliza cerca de 30 anos, 11 meses e 24 dias de
tempo de contribuição na DER.

 

Mesmo com a reafirmação da DER para a data em que a Perícia Médica constatou grau leve de deficiência -
24/10/2017, o interessado não totaliza tempo suficiente para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição.
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Ressalta-se que não é possível reconhecer o período de 20/10/2010 a 03/11/2010 como especial efetuado pela D. Junta
de Recursos, por força do art. 10° da Lei Complementar 142/2013.

 

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

[1] “Art. 65. Considera-se trabalho permanente, para efeito desta Subseção, aquele que é exercido de forma não
ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente
nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço”.

[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)

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)
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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: 9849 / 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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