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Relatório

Recurso especial interposto pela segurada, MARIA DA PAIXÃO DE JESUS (evento 14), por não concordar com a
decisão proferida pela Colenda 11ª Junta de Recursos que, por intermédio do Acórdão nº 912/2019, conheceu do
recurso e, no mérito, negou-lhe provimento.

 

A aposentadoria por idade rural requerida em 26/06/2018, contando a requerente com 55 anos de idade, uma vez que
nasceu em 12/04/1963.

 

A Junta de Recursos não concedeu o benefício sob a fundamentação de que a requerente não preenche os requisitos
de segurada especial, tendo em vista que recebe uma pensão por morte no valor de R$3.603,16 desde 05/07/2017 –
evento 14.

 

A Interessada pugna pela concessão do benefício, alegando que sempre trabalhou na roça, que nunca trabalhou de
carteira assinada e que não recebe ajuda do governo.

 

A Autarquia Previdenciária se manifesta em sede de contrarrazões (evento 22) pugnando pela manutenção do decisum
da 11ª 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.

 

É o relatório.

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 10/10/2019 para sessão nº 0574/2019, de 10/10/2019.

Voto

EMENTA:
APOSENTADORIA POR IDADE. ART. 51 A 54 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RECURSO
ESPECIAL. NÃO COMPROVADA A QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL. SEGURADA POSSUI
OUTRA FONTE DE RENDIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO AO SEGURADO

Preliminarmente, o recurso merece conhecimento eis que presentes os pressupostos de admissibilidade e de
tempestividade.

 

A interessada requer o benefício de aposentadoria por idade rural, na condição de segurada especial, de labor
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campesino exercido nos períodos de 06/11/94 a 11/04/18.

 

A fim de comprovar a sua condição de trabalhadora campesina apresentou os seguintes documentos, numerados
conforme processo completo:

 

1 -  Declaração do Exercício da Atividade Rural emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores
Familiares de Valente/BA, onde consta filiação realizada em 24/12/08. Segurada especial como comodatária no período
de 06/11/94 a 11/04/18 - Fazenda Pau de Colher de propriedade de José Francisco de Jesus Cunha – fls. 12 e 13;

2 - Contrato de comodato celebrado entre a interessada e o Sr.  José Francisco de Jesus Cunha, proprietário da
Fazenda Pau de Colher por prazo indeterminado, a partir de 06/10/94. O referido contrato foi emitido em 18/04/2018 com
reconhecimento de firma em 28/05/2018 – fls. 17 e 18;

3 – Recibo de compra e venda da propriedade Fazenda de Pau de Colher – fl. 19;

4 - Carteira do antigo Inamps em nome da interessada com validade até 01/1991 – fl. 21;

5 – ITR dos anos de 2001 a 2005 e de 2009 a 2013 da propriedade Fazenda Pau de Colher – fls. 24 a 41;

6 - Carteira da Associação Comunitária Rural de Mandacaru emitida em 05/01/2013 onde consta a profissão lavradora –
fls. 43 a 44;

7 - Carteira de associada ao STR de Valente/BA com admissão em 24/12/08 e recibos – fls. 55 a 69;

8 - Declaração do trabalhador rural para o período de 06/11/94 a 11/04/18 – fls. 70 a 71.

 

Isto posto, informo que da análise dos documentos acostados aos autos não restou comprovado o efetivo exercício da
atividade rural exercida pela interessada.

 

Senão vejamos!

 

Não é possível o reconhecimento dos períodos indicados na Declaração de Exercício da Atividade Rural e na Auto
Declaração, tendo em vista que se tratam de documentos auto declaratórios e sem documentos contemporaneos hábeis
a comprovar o alegado. Não é possível também considerar o contrato de comodoto por ser extemporâneo, uma vez que
a emissão e autenticação do referido documento só ocorreu em maio de 2018, ou seja, à vésperas do pedido de
benefício.

 

Os demais documentos apresentados comprovam tão somente a propriedade rural do Sr. José Francisco de Jesus
Cunha, não tendo sido apresentado nenhum documento que demonstre a atividade rural exercida pela requerente.      

 

Dito isto, esta conselheira entende que a interessada não conseguiu comprovar que labora na atividade rural na
condição de segurada especial.

 

Ademais, a requerente requer a concessão de aposentadoria por idade na condição de segurada especial, porém
consta nos autos consulta realizada no INFBEN (evento 20), que a mesma possui renda decorrente de pensão por morte
no valor de R$ R$3.603,16.

 

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 possua outra fonte de rendimento decorrente de benefício de pensão por morte com valor superior ao
salário-mínimo perde a condição de segurado especial.

 

Por isto, entendo que o decisum vergastado deve ser mantido, tendo em vista que a requerente não possui a condição
de segurada especial, ante a ausência de comprovação da atividade rural exercida e por auferir renda superior ao
salário mínimo.

 

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

Assinatura do documento:
VcvBDYAwDEPRVVgAyXaTuO1sDE84gITl29O3mSMpljmGAQjfeLnZMJbM6WiTX008HDOy3GlViP9a4DqJ_kFtxh64AQ

Assinado digitalmente pelo presidente: 8d6f80264a79462616a96fdd7ca8d999 
Assinado digitalmente pelo(a) relator(a): 8111ba256b48620ceae9ca17925bdaef



[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)”

 

VANIA GOMES ATAIDES DA SILVA
Relator(a)

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: 9654 / 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) LIVIA MARIA RODRIGUES DE NAZARETH.
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VANIA GOMES ATAIDES DA SILVA
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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