
Ministério da Previdência Social
Conselho de Recursos da Previdência Social
3ª Câmara de Julgamento

Número do Processo: 44233.242896/2017-91

Unidade de Origem: AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL IBAITI

Benefício: 42/178.223.223-8

Espécie: APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Recorrente: MARIA SIRLEIDE DOS SANTOS SABATER - Procurador

Recorrente: AUGUSTO MANOEL DA SILVA - Titular Capaz

Recorrido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Assunto: INDEFERIMENTO

Relator: VANIA GOMES ATAIDES DA SILVA

Relatório

Recurso especial interposto pela representante legal do segurado, AUGUSTO MANOEL DA SILVA (evento 14), por não
concordar com a decisão proferida pela Colenda 1ª Composição Adjunta da 7ª Junta de Recursos que, por intermédio
do Acórdão nº 578/2018, conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe provimento parcial.

 

O requerente pleiteia o cômputo dos períodos de 28/08/1966 a 10/08/1976 e de 11/08/1976 a 30/09/1978 como
segurado especial na condição de agricultor.

 

 A Junta de Recursos computou o período de 01/01/1978 a 30/08/1978 como atividade rural, baseado no título e certidão
eleitoral anexada aos autos. Porém, não reconhecenheu os outros períodos sob a alegação de falta de documentos
aptos a comprovar o início de prova material – evento 12.

 

O interessado requer a reforma do aresto recorrido, com o cômputo dos períodos de 28/08/1966 a 31/12/1977 e de
31/08/1978 a 30/09/1978 como trabalho campesino e o reconhecimento do labor exercido em condições especiais por
categoria profissional de laminador, conforme anotação em CTPS.  

 

A Autarquia Previdenciária encaminha os autos para julgamento, sem contrarrazões fundamentado no decurso do prazo
legal – evento 15.

 

É o relatório.

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 30/08/2019 para sessão nº 0531/2019, de 09/09/2019.

Voto

EMENTA:
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ART. 52 A 56 APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. ART. 52 A 56 DA LEI Nº 8.213/91. RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE
CÔMPUTO DE LABOR RURAL ANTE A AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL.
ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL POR CATEGORIA PROFISSIONAL DE LAMINADOR.
CONVERSÃO DE PERÍODO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO AO SEGURADO

Preliminarmente, o recurso foi considerado tempetivo ante a ausência da ciência da decisão pelo interessado.
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O requerente, nascido em 28/08/1954, pleiteou aposentadoria por tempo de contribuição em 10/05/2017, benefício este

previsto no art. 56
[1]

 do Regulamento da Previdência Social e no inciso I, §7º do art. 201 da Constituição Federal.

 

Inicialmente importante salientar que, para concessão do benefício pleiteado, o interessado deve comprovar 35 anos de
contribuição. Compulsando os autos, verifica-se que conforme cálculo de tempo de contribuição (fls. 51 e 52 – evento 1),
restou comprovado 31 anos, 11 meses e 03 dias de contribuição até a DER.

Isto posto, pugna o requerente pelo reconhecimento de labor exercido na atividade rural dos períodos de 28/08/1966 a
31/12/1977 e de 31/08/1978 a 30/09/1978.

 

No recurso sob análise, o interessado alega fazer prova da atividade rural com a entrega das Certidões de Casamento
de seus pais e de duas irmãs, ocorrido nos anos de 1958,  1962 e 1964, por constar a profissão do pai como lavrador.

 

Pois bem!

 

 Compulsando os autos verifica-se que foi anexado aos autos Certidão de Casamento do Sr. José Francisco Manoel e a
Sr. Maria Aparecida da Silva, ocorrido em 06/09/1958 (fl. 35, processo completo). Porém em consulta dos documentos
pessoais anexados ao autos e conforme CNIS, os pais do requerente são Francisco Manoel da Silva e Francisca
Purcina de Jesus (fls. 8, 9, 16, 23, 26, 27, 28, 29, 30 e 43 processo completo).

Informo ainda que, as certidões anexadas aos autos consta o casamento de Olezia do Nascimento Pereira (filha de
Francisco Manoel do Nascimento e Maria Joaquina da Conceição) e Alvaro Pereira (filho de Fermino Pereira e Salvina
Maria de Jesus), ocorrido em 23/06/1962 – fl. 36, processo completo. A segunda certidão é do casamento do Sr. João
Zalcarevils (filho de Eduardo Zalcarevils e Alexandra Salcarevils) e a Sr. Francisca do Nascimento (filha de Francisco
Manoel do Nascimento e Maria Joaquina da Conceição), ocorrido em 25/07/1964 – fl. 37, processo completo.

 

Isto posto, informo não ser possível considerar tais documentos devido a divergência nas informações apontadas, uma
vez que, não consta o nome dos pais do requerente em nenhuma das duas certidões apresentadas.

 

Passando-se à análise das demais provas, foram anexados ainda os seguintes documentos, numerados conforme
processo completo:

1 – Requerimento de Justificação Administrativa para comprovação do labor rural exercido dos períodos de 28/08/1966
a 10/08/1976 e de 11/08/1976 a 30/09/1978 – fl. 06;

3 – Transcrição de propriedade rural adquirida em 18/04/1966, denominada Fazenda Alemoa, onde consta como
adquirente o pai do requerente, (Sr. Francisco Manoel da Silva), profissão lavrador (fl. 38 a 41) e cópia da matrícula do
mesmo imóvel datada de 11/08/1976  (fls. 41 e 42);

4 – Certidão de casamento do requerente (profissão lavrador) e Maria de Fátima da Silva, ocorrido em 30/05/1980 – fl.
44;

4 – Declaração emitida pela Secretaria Municipal de Educação de Carlópolis/PR, datado de 10/04/2017, declarando
que o requerente estudou naquele município nos anos de 1967 a 1970 – fl. 45;

5 – Certidão contendo a transcrição dos arquivos do Cartório Eleitoral, onde consta que o na data de emissão do título
de eleitor, 09/08/1978, o requerente se declarou lavrador – fl. 48;

 

Dá análise da documentação anexada aos autos informo que não restou comprovado o efetivo exercício da atividade
rural exercida pelo requerente, tendo em vista que os documentos comprovam tão somente a propriedade rural do pai e
os demais documentos são auto-declaratórios ou comprovam que o requerente residiu no município da propriedade dos
pais.

 

Dito isto, esta conselheira informa não ser possível o processamento da Justificação administrativa ante a ausência de
início de prova material do exercíco da atividade rural, conforme preceitua o art. 151[2] do Regulamento da Previdência
Social.

 

Corroborando com o entendimento sobre a necessidade de início de prova material do exercício da atividade rural para
o reconhecimento ao cômputo do labor campesino, colaciono abaixo trecho do PARECER/MPS/CJ Nº 3.136/2003:
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EMENTA: APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORES RURAIS. COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE RURAL PELO NÚMERO DE MESES EQUIVALENTE AO DA CARÊNCIA DO BENEFÍCIO. ARTIGOS 39, I E
143 DA LEI DE BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. EFICÁCIA DAS DECLARAÇÕES FORNECIDAS POR
SINDICATOS DE TRABALHADORES RURAIS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CONTEMPORANEIDADE. 1.
Imprescindibilidade de início de prova material. Impossibilidade de se considerar a declaração dos sindicatos de
trabalhadores rurais, em si mesma, início de prova material para fins de homologação pelo INSS. 2. Desnecessidade de
que o início de prova material seja contemporâneo ao período de atividade rural equivalente ao número de meses
idêntico à carência do benefício, podendo servir de começo de prova documento anterior a este período. Parecer
normativo, APROVADO pelo Ministro dia 23/09/2003, publicado na íntegra no Dou de 25/09/2003; - Em vigor 

61. Em suma, diante das conclusões a que chegamos acima a respeito da questão e em vista do panorama judicial
informado autorizadamente neste caso, entendemos que não deve ser exigida, para fins exclusivos de concessão de
aposentadoria por idade a trabalhadores rurais no valor mensal mínimo, a coincidência entre o momento referente ao
início de prova material e os períodos de atividade rural a serem comprovados em número de meses idêntico ao da
carência que seria exigida para o benefício.

62. Diante de todo o exposto, concluímos que: 1º) mesmo no caso de declaração de sindicatos a serem homologadas
pelo INSS, é imprescindível a existência de início de prova material, pois esta é a determinação clara da lei; 2º) podem
ser aceitos, como início de prova material, a qualificação profissional de rurícola em atos de registro civil ou militar, os
quais, uma vez corroborados por outros elementos de instrução, num conjunto probatório harmônico, robusto e
convincente, serão aptos a comprovar os períodos de trabalho referidos nas declarações sindicais e; 3º) a lei
previdenciária não exige que o início de prova material seja contemporâneo, necessariamente, ao período de atividade
rural que o segurado tem que comprovar, em número de meses equivalente ao da carência do benefício, para
concessão de aposentadoria por idade no valor mensal de um salário mínimo, podendo servir de começo de prova
documento anterior a este período.                                                         Destaques nossos.

 

  O interessado pugna ainda pelo enquadramento de labor exercido em condições especiais por categoria profissional
de laminador,  do período de 01/07/1987 a 23/11/1995 em que laborou na empresa Serraria Tetraser Ltda-ME. Para isto,
apresentou CTPS/PR de nº 66.784 emitida em 15/12/1975 (fls. 9/15)  contrato de trabalho anotado na fl. 10.

 

Isto posto, saliento que, conforme art. 70 do Regulamento da Previdência Social, a caracterização e comprovação do
tempo exercido em condições especiais deve obedecer ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do
serviço.

 

Significa dizer que, a atividade especial deve ser analisada de acordo com a aplicação da legislação à época do labor.

 

As atividades e condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física estão relacionadas ou disciplinadas nos
anexos dos Decretos nº 53.831/64 e nº 83.080/79, vigentes até 05/03/1997, Decreto nº 2.172/97, em vigor até
06/05/1999, Decreto nº 3.048/99, com início a partir de 07/05/1999.

 

Desse modo, reconheço ser possível o enquadramento do período de 01/07/1987 a 28/04/1995 no código 2.5.2 do
Anexo II do Decreto 53.831/64, por categoria profissional de laminador, mesmo sem a apresentação do PPP, apenas
com o registro na carteira de trabalho.

 

E este é o entendimento exarado em reiteradas decisões colegiadas administrativas deste Conselho, consolidadas em
Resoluções como as de nº 04 e 05 de 2016, 14, 24 e 25 de 2017 e 20 de 2018, da qual eu peço vênia para transcrever a
ementa:

 

EMENTA: APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
ATIVIDADE INSALUBRE. MOTORISTA/TRATORISTA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL SEM
APRESENTAÇÃO DE FORMULÁRIO. REGISTRO INCONTROVERSO EM CARTEIRA DE TRABALHO. DEVIDA
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

 

Importante salientar que, não é possível o reconhecimento de atividade especial por categoria profissional do período
de 29/04/1995 a 23/11/1995, tendo em vista após 28/04/1995 (vigência da Lei 9.032/95), não cabe o enquadramento
por categorias profissionais, de acordo com os Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79, pois se faz necessária a
comprovação de efetiva exposição aos agentes nocivos constantes do Anexo IV, do Regulamento de Benefícios da
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Previdência Social aprovado pelo Decreto nº 2.172/97.

 

Com o reconhecimento do período de 01/07/1987 a 28/04/1995 como exercido em condições especiais o recorrente
conta com tempo necessário para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, segundo o Regulamento
da Previdência Social - Decreto nº 3.048/99. 

 

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

[1] 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.

[2] Art. 151. Somente será admitido o processamento de justificação administrativa na hipótese de ficar evidenciada a
inexistência de outro meio capaz de configurar a verdade do fato alegado e o início de prova material apresentado levar
à convicção do que se pretende comprovar.

 

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: 8477 / 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 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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