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Relatório

Trata-se de pedido de concessão do benefício referente à Aposentadoria por Idade Rural requerida por GILDAZIO
OLIVEIRA PRIVA, nascido em 18/06/1951, com 65 anos na data de entrada do requerimento (DER) em 08/08/2016.

 

A fim de comprovar o labor rural o segurado juntou aos autos os seguintes documentos: 1. CTPS (fls. 07/09, 12/17 –
árvore) 2. Documentos pessoais (fls. 05/06, 55 – árvore) 3. Certidão de Casamento (fls. 05 – árvore) ocorrido em
03/02/1972 constando o nome do interessado com a profissão de lavrador. 4. Declaração (fls. 58 – árvore) emitida em
13/12/2016 por Adelzuita José Ramos informando que o interessado, residente na Fazenda Fontoura, trabalhou na
Fazenda Bela Vista no Município de Dário Meira – BA no período de 02/08/1991 a 20/02/1994. 5. Nota Fiscal (fls. 59 –
árvore) emitida em 17/11/2016 pela empresa Comercial de Cacau Ipiau Ltda. – EPP em nome de Gildázio Oliveira,
residente na Fazenda Fountoura, registrando a aquisição de cacau em amêndoa.

 

A Junta de Recursos baixou os autos em diligência (fls. 71/73 – árvore) em 09/05/2017 para o INSS realizar as seguintes
providência:

 

1. Realizar PESQUISA IN LOCO no endereço constante no recurso (fls. 53 – árvore) do interessado, Fazenda Fontoura,
Zona Rural de Itagibá - BA, CEP 45.585-000, contactando no mínimo 03 (três) vizinhos confrontantes para confirmar se o
interessado trabalhou, ou não, como trabalhador rural, na condição de segurado especial, no período de 01/2015 até os
dias atuais.
2. Processar Justificação Administrativa (J.A) visando apurar se houve, ou não, o efetivo exercício de atividade rural,
como trabalhador rural, na condição de segurado especial, na Fazenda Bela Vista no Município de Dário Meira – BA,
Distrito de Acaraci, na propriedade da Sra. Adelzuita José Ramos, no período de 02/08/1991 a 20/02/1994 (fls. 58 –
árvore)

 

Em cumprimento à diligência (fls. 71/73 – árvore), o INSS realizou em 12/05/2017 “Pesquisa Externa” (Evento 12),
registrando resposta “positiva”, informando que “esteve na região do Cedro zona rural de Itagiba, na redondeza da
Fazenda Fontoura, onde conversou com o trabalhador rural Juarez da Fazenda Barra do Cetro, com Adonias Rodrigues,
segurado especial da Fazenda São José e com um morador da vizinhança chamado Arnaldo, todos afirmaram que o Sr.
Gildásio é conhecido como “Peba” e exerce atividade rural como meeiro na Fazenda Fontoura há muitos anos.”

 

A prestação em comento foi deferida pela Junta de Recursos, Acordão nº 7813/2017 (evento nº 20), alegando que
restou devidamente comprovado o labor rural e faz jus a concessão do benefício.

 

O INSS insurge contra o acórdão proferido pela 10ª JR, mediante RECURSO ESPECIAL, alegando que no período de
01/2015 até a DER do benefício, não há início de prova material que confirme a atividade alegada (evento nº 22).

Assinatura do documento: TcvBDYBADAPBVmjgpNiJEx-
1UTzwQGK_o51B2VJuSqFGEPGFawaiDYHbdOwfM18ul3oyp7seY_xuBryiF3iAZ82ZugE

Assinado digitalmente pelo presidente: 82473fa8eb58a819ba30a0fb0b3c92b7 
Assinado digitalmente pelo(a) relator(a): b2c925a36f3350b62668b4124078ea46



 

O segurado não apresentou contrarrazões.

 

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 30/05/2018 para sessão nº 0374/2018, de 07/06/2018.

Voto

EMENTA:
TRABALHADOR RURAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IDADE MÍNIMA, DA CARÊNCIA
EXIGIDA E QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL. COMPROVADO A CARÊNCIA NECESSÁRIA.
POSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CARÊNCIA SUFICIENTE. ARTIGO 48, § 2º E ART. 55,
§ 3º E ARTIGO DO ARTI-GO 25, INCISO II DA LEI 8.213/91. RECURSO CONHECIDO E NEGADO AO INSS

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.

 

Inexistência de questão prejudicial ao exame do mérito.

 

Requer o interessado, aposentadoria por idade assegurada ao trabalhador rural, tendo o requerente já completado a
idade necessária no dia 18/06/2011 (60 anos), necessitando ainda que a requerente comprove a carência exigida,
conforme estabelece o artigo 48, § 1º da Lei 8.213/91 e a qualidade de segurado especial.

 

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 cinquenta 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.

 

No caso ora analisado para efeito de carência não aplica-se a tabela progressiva do artigo 142 da referida Lei, em
virtude da tabela se aplicar aos segurados filiados até 24 de julho de 1991, tendo a segurada se filiado após esta data,
sendo necessário assim a carência disposta no artigo 25,inciso II da Lei 8.213/91:

 

 Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes
períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

 

II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 contribuições mensais.

 

Dispõe acerca da perda da qualidade de segurado o art. 3º, § 1º, da Lei n.º 10.666/2003, nos seguintes termos:

 

Art. 3o A perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão das aposentadorias por tempo de
contribuição e especial.

 

§ 1o Na hipótese de aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado não será considerada para a
concessão desse benefício, desde que o segurado conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao
exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício. (grifei)

 

Diante da exposição legal acima citada, passo a análise do caso em comento:

 

DA IDADE
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É sabido que para a concessão do benefício de Aposentadoria por Idade Rural é necessário que o segurado tenha
completado a idade necessária de 60 anos no caso de Aposentadoria por Idade Rural.

 

O recorrente preencheu o requisito idade no dia 18/06/2011, vez que nascido em 18/06/1951, estando assim com 55
anos na data de entrada do requerimento (DER) em 08/08/2016. Restando o requisito idade preenchido, assim como
dispõe o artigo 48, § 1º da Lei 8.213/91, para fins de concessão da Aposentadoria por Idade Rural.

 

DO LABOR RURAL

 

Como dito anteriormente em razão da requerente ter completado a idade necessária no ano de 2011, não se aplica a
tabela progressiva do artigo 142 da referida Lei, em virtude da tabela se aplicar aos segurados filiados até 24 de julho
de 1991, tendo a segurada se filiado após esta data necessitaria o requerente de no mínimo 180 meses de labor rural
para a concessão do benefício.

 

A sim de comprovar o exercício de atividade rural, bem como a condição de segurado especial foram apresentados os
seguintes documentos:

 

1. Certidão de Casamento (fls. 05 – árvore) ocorrido em 03/02/1972 constando o nome do interessado com a profissão
de lavrador.

2. Nota Fiscal (fls. 59 – árvore) emitida em 17/11/2016 pela empresa Comercial de Cacau Ipiau Ltda – EPP em nome de
Gildázio Oliveira, residente na Fazenda Fontoura, registrando a aquisição de cacau em amêndoa.

 

A Junta de Recursos baixou os autos em diligência (fls. 71/73 – árvore) em 09/05/2017 para o INSS realizar as seguintes
providência:

 

1. Realizar PESQUISA IN LOCO no endereço constante no recurso (fls. 53 – árvore) do interessado, Fazenda Fontoura,
Zona Rural de Itagibá - BA, CEP 45.585-000, contactando no mínimo 03 (três) vizinhos confrontantes para confirmar se o
interessado trabalhou, ou não, como trabalhador rural, na condição de segurado especial, no período de 01/2015 até os
dias atuais.
2. Processar Justificação Administrativa (J.A) visando apurar se houve, ou não, o efetivo exercício de atividade rural,
como trabalhador rural, na condição de segurado especial, na Fazenda Bela Vista no Município de Dário Meira – BA,
Distrito de Acaraci, na propriedade da Sra. Adelzuita José Ramos, no período de 02/08/1991 a 20/02/1994 (fls. 58 –
árvore)

 

Em cumprimento à diligência (fls. 71/73 – árvore), o INSS realizou em 12/05/2017 “Pesquisa Externa” (Evento 12),
registrando resposta “positiva”, informando que “esteve na região do Cedro zona rural de Itagiba, na redondeza da
Fazenda Fontoura, onde conversou com o trabalhador rural Juarez da Fazenda Barra do Cetro, com Adonias Rodrigues,
segurado especial da Fazenda São José e com um morador da vizinhança chamado Arnaldo, todos afirmaram que o Sr.
Gildásio é conhecido como “Peba” e exerce atividade rural como meeiro na Fazenda Fontoura há muitos anos.”

 

De acordo com a contagem de tempo de contribuição (fls. 46/47 – árvore) apurada pelo INSS até 18/12/2014 foi apurado
o total correspondente a 13 anos, 04 meses e 16 dias, tendo sido computado todos os períodos constantes nas CTPS´s
que estão nos autos, sendo o último vínculo no período de 01/08/2012 a 18/12/2014 (CNIS fls. 19 – árvore).

 

Ressalte-se que a DER foi em 08/08/2016. Observa-se na CTPS (fls. 07/09, 12/17 – árvore) em nome do interessado um
longo histórico profissional em estabelecimento agrícola e atividade de trabalhador rural.

 

No CNIS (fls. 19 e 43 - árvore) o último vínculo refere-se ao período de 01/08/2012 a 18/12/2014, constando como
empregador Marinho Fagunde Muniz Baseado na Pesquisa Externa realizada pelo INSS foi possível confirmar que o
interessado realmente exerce atividade rural na Fazenda Fontoura há muitos anos; considerando ainda a Nota Fiscal
(fls. 59 – árvore) emitida em 17/11/2016 pela empresa Comercial de Cacau Ipiau Ltda – EPP em nome de Gildázio
Oliveira, residente na Fazenda Fontoura, registrando a aquisição de cacau em amêndoa.

 

Assim sendo, entendo que é cabível o reconhecimento da efetiva atividade rural, na condição de segurado especial, o
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interessado comprova na DER o total de tempo de contribuição superior a 15 anos. Por conseguinte, restaram
comprovados os requisitos para a concessão do benefício pretendido.

 

Deste modo, não assiste razão ao INSS, nego provimento ao recurso interposto, devendo o benefício pleiteado ser
concedido, nos termos do artigo 48, § 2º e art. 55, § 3º da Lei 8.213/91, devendo a decisão proferida pela Junta ser
mantida.

 

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

 

JULIANA ALVES DE SOUZA LOCATELLI
Relator(a)

Declaração de Voto

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

MARIA LIGIA SORIA
Conselheiro(a) Titular Representante dos Trabalhadores

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 5818 / 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 NEGAR PROVIMENTO AO INSS, 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.

JULIANA ALVES DE SOUZA LOCATELLI
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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