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Relatório

Trata-se de recurso especial interposto contra o acórdão proferido pela Egrégia 1ª Composição Adjunta da 10ª Junta de
Recursos do Conselho de Recursos do Seguro Social – CRSS.

Joanete de Lima Cardoso apresentou pedido de aposentadoria por idade no 08/05/2017, protocolado sob o NB
41/182.569.770-9. No entanto, o benefício foi negado pelo INSS, uma vez que não restou comprovado o efetivo
exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício ou, então, ao mês em que cumpriu o requisito etário.

O acórdão nº 1492/2018 da 1ª Composição Adjunta da 10ª Junta de Recursos do Conselho de Recursos do Seguro
Social – CRSS (evento nº 11) negou provimento ao recurso ordinário, mantendo o indeferimento do benefício.

Inconformada com o acórdão de primeira instância desfavorável ao seu desígnio, Joanete de Lima Cardoso interpôs
recurso especial (evento nº 15), alegando que apresentou provas da atividade rural, fazendo jus a concessão do
benefício.

Contrarrazões apresentadas pelo INSS (evento nº 17), requerendo a manutenção do decisório da Junta de Recursos.

 

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 22/09/2018 para sessão nº 0535/2018, de 01/10/2018.

Voto

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE DE TRABALHADOR RURAL. ART. 201, § 7º, II DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 60 ANOS PARA HOMEM E 55 PARA MULHER. EFETIVO EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE RURAL, AINDA QUE DE FORMA DESCONTÍNUA, NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR
AO REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO OU, ENTÃO, AO MÊS EM QUE CUMPRIU O REQUISITO ETÁRIO –
ART. 51, § 1º DO DECRETO Nº 3.048 DE 1999. CARÊNCIA DE 180 CONTRIBUIÇÕES MENSAIS – ART. 25,
II DA LEI 8.213 DE 1991. RECURSO CONHECIDO E NEGADO AO SEGURADO

Preliminarmente, se conhece do recurso, por ter sido interposto no prazo de trinta dias, conforme prevê o § 1º do art. 305
do Decreto 3.048/99.

No mérito, a aposentadoria por idade está disposta no art. 201, § 7º, II da Constituição Federal de 1988, com a redação
que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 20 de 1998, colacionada a seguir:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação
obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei,
a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes
condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
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II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o
limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de
economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. (Incluído dada pela
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

 

Da forma apresentada pelo texto constitucional, tem-se a idade mínima de 60 anos de idade para homens e 55 anos de
idade para mulheres para a aposentadoria por idade do trabalhador rural, redação igualmente presente no art. 48, § 1º
da Lei 8.213 de 1991, requisito cumprido pela interessada no ano de 2015, data em que completou 55 anos de idade.

Além do requisito idade, em se tratando de trabalhador rural, ainda é necessário comprovar o efetivo exercício da
atividade rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à
carência do benefício pretendido no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou, conforme o caso,
ao mês em que cumpriu o requisito etário, conforme estipula o art. 51, § 1º do Regimento da Previdência Social:

Art. 51.  A aposentadoria por idade, uma vez cumprida a carência exigida, será devida ao segurado que completar
sessenta e cinco anos de idade, se homem, ou sessenta, se mulher, reduzidos esses limites para sessenta e cinqüenta
e cinco anos de idade para os trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea "a" do
inciso I, na alínea "j" do inciso V e nos incisos VI e VII do caput do art. 9º, bem como para os segurados garimpeiros que
trabalhem, comprovadamente, em regime de economia familiar, conforme definido no § 5º do art. 9º.

§ 1o  Para os efeitos do disposto no caput, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural,
ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou, conforme o
caso, ao mês em que cumpriu o requisito etário, por tempo igual ao número de meses de contribuição
correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do §
8o do art. 9o.

 

O segundo requisito para a aposentadoria por idade do trabalhador rural é a comprovação do efetivo exercício de
atividade rural, sendo exigido por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do
benefício pretendido.

Sendo assim, a comprovação do efetivo exercício da atividade rural é regulamentada pelo art. 106 da Lei 8.213 de 1991,
que prevê:

Art. 106.  A comprovação do exercício de atividade rural será feita, alternativamente, por meio de:

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social;

II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural;

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;

IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores
em regime de economia familiar;

V – bloco de notas do produtor rural;

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;

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;

VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção;

IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção
rural; ou 

X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra.

 

O último requisito a ser cumprido é a carência. Atualmente, a carência mínima exigida para aposentadoria por idade do
trabalhador rural está prevista no art. 143 da Lei 8.213 de 1991, conforme segue abaixo:

Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na
forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no
valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que
comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. 

 

Desta forma, a carência exigida para a aposentadoria por idade do trabalhador rural é de 15 anos ou 180 contribuições
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mensais.

Pois bem, a conclusão do Parecer Conjur 3.136 de 2003 elucida questão controversa sobre a comprovação da atividade
rurícola do segurado especial, pois a prova da atividade rural deve ser corroborada por início de prova material
circundado por conjunto probatório robusto, harmônico e convincente, conforme trecho colacionado abaixo:

“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”.

 

Como a conclusão bem destaca, o início de prova material pode ser anterior ao período a ser comprovado, mas ainda
assim, deve haver uma continuidade na temporalização documental da atividade rural.

Sendo assim, a interessada não comprova o efetivo exercício da atividade rural durante o período de carência do
benefício.

A interessada juntou como prova do labor rurícola a ficha de inscrição na associação rural de Vila Cava/RJ (datada de
2002), mais a ficha do STR de Nova Iguaçu/RJ (datada de 2015), além dos comprovantes de pagamento da contribuição
sindical, documentos que, por si só, não demonstram o exercício da atividade campesina na forma do art. 106 da Lei
8.213 de 1991.

Portanto, a interessada não faz jus a concessão do benefício, pois não comprovou o efetivo exercício da atividade rural,
ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou, então, ao mês em
que cumpriu o requisito etário.

Apenas para constar, não foi apresentado indício de prova material para autorizar o processamento de Justificação
Administrativa, conforme art. 142 e 143 do Decreto 3.048 de 1999.

Por todo o exposto, a interessada não assiste razão no manejo do recurso especial, devendo ser mantido o acórdão da
Junta de Recursos.

Conclusão: Voto, preliminarmente, no sentido de conhecer do recurso especial interposto pela interessada para, no
mérito, negar-lhe provimento.

GUILHERME LUSTOSA PIRES
Relator(a)

Declaração de Voto

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

THALITA MELCHIOR DE LIMA
Conselheiro(a) Suplente Representante das Empresas

Declaração de Voto

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

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

Declaração de Voto

Assinatura do documento: TcvJDYBAEAPBVEhgJdtzExvBszwQ9LfUVQwimphENxoi3njVZmubcJdCRehTPeztkWVWma4_71tgL2KBB-
b0ORE3

Assinado digitalmente pelo presidente: 7e70717165d878e69a7babfc92af0a5f 
Assinado digitalmente pelo(a) relator(a): 333c0fab8d573579475b6175f5c522fc



Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 8701 / 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 RECORRENTE, POR
UNANIMIDADE, de acordo com o voto do(a) Relator(a) e sua fundamentação.

Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros THALITA MELCHIOR DE LIMA e RAQUEL
LUCIA DE FREITAS.

GUILHERME LUSTOSA PIRES
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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