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Relatório 

O processo em análise tem por objeto Pedido de Reclamação ao Conselho 
Pleno, formulado pela segurada Sonia Regina Machado de Melo, em matéria 
envolvendo o reconhecimento de tempo de atividade rural. 

Negado provimento ao recurso ordinário pela 11 ª Junta de Recursos, a 03ª 
Câmara de Julgamento (CAJ), negou provimento ao recurso especial da segurada com a 
seguinte justificativa: 

176.817.034-4 

"Preliminarmente ressalto que, há auditoria nos benefícios de seguro 
defeso pagos à recorrente desde2004, uma vez que conforme consta 
dos processos a mesma não executava a pesca e sim auxiliava na 
limpeza dos peixes junto a uma irmã, contrariando assim o contido no 
Decreto 8.424/2015 , artigo 6° § 1 º.Que, foi processada Justificação 
Administrativa para comprovação do exercício da atividade de pesca 
pela recorrente, porém a mesma se mostrou ineficaz, devido a 
divergências nos depoimentos. 

No caso em tela, verifica-se que a segurada não conseguiu comprovar 
atividade de pesqueira. Os documentos da embarcação estão em nome 
de sua irmã e, o contrato de meação pesqueira entre Silvia Machado 
Nunes (sua irmã) e a recoITente a partir de 01.10.2006, não consta 
firma reconhecida, portanto, extemporânea. 

Assim, a segurada não faz jus ao benéfico da aposentadoria por idade, 
por falta de carência. 

1 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA-ME 
SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO 

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA 
CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-CRPS 

CONSELHO PLENO 

Deixo de realizar o processamento de Justificação Administrativa, 
uma vez que, é um recurso utilizado para suprir falta ou insuficiência 
de documento, o que não se amolda ao caso concreto, conforme artigo 
102, Decreto nº 3.048/99, ( ... ) 

Ademais, verifica-se que foi processada JA, no processo de apuração 
de irregularidades no recebimento de segurado defeso, porém sendo a 
mesma considerada ineficaz devido a divergências nos depoimentos e 
apuração de irregularidades perante a Polícia Federal em ação 
deflagrada." 

A segurada formulou Pedido de Reclamação ao Conselho Pleno do 
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, fundamentando na violação ao 
Enunciado nº 22 do CRPS. Alega fornecimento de início de prova material; sua irmã se 
aposentou no meio rural e também solicitou a oitiva de testemunhas por meio de 
justificação administrativa. 

Em juízo prévio de admissibilidade do pedido, a Relatora da 03ª Câmara de 
Julgamento (CAJ) não entendeu pela revisão do acórdão justificando que: 

"A questão que se infere no incidente processual é o reconhecimento , 
como regime de economia familiar- atividade pesqueira, período de 
12110/2002 à data atual e, por consequência, a concessão do benefício 
da Aposentadoria por Idade rural. 

A decisão colegiada não reconheceu sua condição de segurada 
especial- atividade pesqueira, uma vez que, os documentos da 
embarcação estão em nome de sua irmã e, o contrato de meação 
pesqueira entre Sílvia Machado Nunes (sua irmã) e a recorrente a 
partir de O 1.10.2006, não consta firma reconhecida, portanto, 
extemporânea. 

A presente Reclamação não preenche o seu requisito essencial , qual 
seja, infringência ao Enunciado 22, hoje, Inciso IV, Enunciado 8 do 
CRPS, razão pela qual sugiro a sua não admissibilidade. 

O Pedido da segurada foi admitido no mérito em juízo de admissibilidade da 
presidência do Conselho de Recursos do Seguro Social. Designado a esse Conselheiro a 
análise do caso. 

É o relatório. 
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Ementa 

APOSENTADORIA POR IDADE. PEDIDO DE RECLAMAÇÃO AO 
CONSELHO PLENO. inadmissibilidade. Violação a Parecer 
Normativo ou Enunciado do Conselho Pleno. Não demonstração. Falta 
de atendimento ao exposto no art. 64 do Regimento Interno do 
Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS). Pedido não 
conhecido. 

Trata-se de Reclamação ao Conselho Pleno, acatada pelo Presidente do 
Conselho, em matéria que incide na infringência por parte da 03ª CAJ, de Enunciado nº 
22 do CRPS, quanto a utilização de documentos em nome da irmã para fins de prova de 
atividade rural da segurada. 

Preliminarmente, cumpre informar que é da competência deste Conselho 
Pleno decidir, no caso concreto, as Reclamações ao Conselho Pleno mediante a emissão 
de resolução, conforme disciplinado no inc. III do art. 3º, do Regimento Interno do 
CRPS, aprovado pela Portaria MDAS nº 116/2017. 

Passo a analisar, ainda na fase de admissibilidade do pedido, os 
pressupostos do seu requerimento com a citação do art. 64 do mesmo Regimento 
Interno: 
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Art. 64. A Reclamação ao Conselho Pleno poderá ocorrer, no caso 
concreto, por requerimento das partes do processo, dirigido ao 
Presidente do CRSS, somente quando os acórdãos das Juntas de 
Recursos do CRSS, em matéria de alçada, ou os acórdãos de 
Câmaras de Julgamento do CRSS, em sede de Recurso Especial, 
infringirem: 
I - Pareceres da Consultoria Jurídica do MDSA, aprovados pelo 
Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Agrário, bem 
como, Súmulas e Pareceres do Advogado-Geral da União, na forma 
da Lei Complementar nº 73 , de l O de fevereiro de 1993 ; 
II - Pareceres da Consultoria Jurídica dos extintos MPS e MTPS, 
vigentes e aprovados pelos então Ministros de Estado da Previdência 
Social e do Trabalho e Previdência Social; 
III - Enunciados editados pelo Conselho Pleno. 
§ 1 º O prazo para o requerimento da Reclamação ao Conselho Pleno 
é de 30 (trinta) dias contados da data da ciência da decisão 
infringente e suspende o prazo para o seu cumprimento. 
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§ 2° Caberá ao Presidente do CRSS fazer o juízo de admissibilidade 
da Reclamação ao Conselho Pleno verificando se estão presentes os 
pressupostos previstos no caput, podendo: 
I - indeferir por decisão monocrática irrecorrível, quando verificar 
que não foram demonstrados os pressupostos de admissibilidade 
previstos no caput; 
II - distribuir o processo ao Conselheiro relator da matéria no 
Conselho Pleno quando verificar presentes os pressupostos de 
admissibilidade previstos no caput. 

Delimito a análise do caso ao Enunciado nº 22 supostamente violado pela 
03ª Câmara de Julgamento (CAJ), a saber: 

"Considera-se segurada especial a mulher que, além das tarefas 
domésticas, exerce atividades rurais com o grupo familiar 
respectivo, aproveitando-se-lhe as provas materiais apresentadas 
em nome de seu cônjuge ou companheiro, corroboradas por 
meio de pesquisa, entrevista ou Justificação Administrativa." 

Faço uma ressalva que este Enunciado foi incorporado ao Enunciado nº 8 do 
Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), aprovado pelo Despacho nº 
37/2019, DOU nº 219, de 12/11/2019, Seção: 1, p. 320, deliberou-se a respeito do 
reconhecimento do tempo rural para fins de aposentadoria da seguinte forma: 
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O tempo de trabalho rural do segurado especial e do 
contribuinte individual, anterior à Lei nº 8.213/91, pode ser 
utilizado, independente do recolhimento das contribuições, para 
fins de benefícios no RGPS, exceto para carência. 
( ... ) 
II - A atividade agropecuária efetivamente explorada em área de até 
4 módulos fiscais , individualmente ou em regime de economia 
familiar na condição de produtor, devidamente comprovada nos 
autos do processo, não descaracteriza a condição de segurado 
especial, independente da área total do imóvel rural. 
III - O exercício de atividade urbana por um dos integrantes do 
grupo familiar não implica, por si só, na descaracterização dos 
demais membros como segurado especial, condição que deve ser 
devidamente comprovada no caso concreto. 
IV - Quem exerce atividade rural em regime de economia familiar , 
além das tarefas domésticas em seu domicílio, é considerado 
segurado especial, aproveitando-se-lhe as provas em nome de seu 
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cônjuge ou companheiro (a), corroboradas por outros me10s de 
prova. 
V - O início de prova material - documento contemporâneo dotado 
de fé pública, sem rasuras ou retificações recentes, constando a 
qualificação do segurado ou de membros do seu grupo familiar como 
rurícola, lavrador ou agricultor - deverá ser corroborado por outros 
elementos, produzindo um conjunto probatório harmônico, robusto e 
convincente, capaz de comprovar os fatos alegados. 
VI - Não se exige que o início de prova material corresponda a todo 
o período equivalente à carência do benefício, porém deve ser 
contemporâneo à época dos fatos a provar, inclusive podendo servir 
de começo de prova documento anterior a este período. 

Em que pese o entendimento da segurada, com a devida vênia, a leitura do 
acórdão da 03ª Câmara de Julgamento (CAJ) não demonstra que houve violação ao 
Enunciado nº 22, até porque, o Enunciado trata da relação da mulher que também 
exerce atividade rural com seu grupo familiar e pode se valer de documentos em nome 
do cônjuge ou companheiro. No caso dos autos, a requerente pretende utilizar 
documentos da irmã, portanto, não se aplica a redação do Enw1ciado nº 22. 

Também não seria o caso de alegar descumprimento do Enunciado nº 8 que 
já estava vigente quando do acórdão proferido na data de 06/02/2020. Também está 
expresso o mesmo entendimento do parágrafo anterior (inc. IV). 

A relatora do voto ora reclamado apontou as razões para o não acolhimento 
do pedido, no caso, documento em nome da irmã e extemporâneo, fato que indica 
reanalise de matéria probatória o que não gera acolhimento de Pedido de Reclamação ao 
Conselho Pleno. 

Indico, por fim, que esse Conselho Pleno já analisou situação semelhante e 
não acatou o pedido de Reclamação ao Conselho Pleno justamente por falta de prova de 
descumprimento de texto de Enunciado nº 22, no caso, Resolução nº 57 /2020, de 
2510912020, de minha relataria, assim Ementada: 
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EMENTA. APOSENTADORIA POR IDADE. PEDIDO DE 
RECLAMAÇÃO AO CONSELHO PLENO. Inadmissibilidade. 
Violação a Parecer Normativo ou Enunciado do Conselho Pleno. 
Não demonstração. Falta de atendimento ao exposto no art. 64 do 
Regimento Interno do Conselho de Recursos da Previdência Social 
(CRPS). Pedido não conhecido. 

5 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA-ME 
SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO 

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA 
CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-CRPS 

CONSELHO PLENO 

Em consequência do entendimento acima proferido, não houve 
descumprimento pela 03 ª Câmara de Julgamento (CAJ) do Enunciado nº 22 (atual inc. 
IV do Enunciado nº 8), razão que o pedido ora proferido não será conhecido. 

Ante todo ao exposto, VOTO no sentido de, preliminarmente, NÃO 
CONHECER DO PEDIDO DE RECLAMAÇÃO AO CONSELHO PLENO 
formulado pela segurada. 

Brasília - DF, 25 de março de 2021. 

Relator 
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DECISÓRIO 

RESOLUÇÃO Nº 12/2021 

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, 
ACORDAM os membros do Conselho Pleno, por UNANIMIDADE, no sentido de 
NÃO CONHECER DO PEDIDO DE RECLAMAÇÃO AO CONSELHO PLENO 
formulado pela segurada, de acordo com o Voto do Relator e sua fundamentação. 

Participaram, ainda, do presente julgamento os (as) Conselheiros (as): 
Robson Ferreira Maranhão, Vânia Pontes Santos, Gustavo Beirão Araújo, Paulo Sérgio 
de Carvalho Costa Ribeiro, Maria Madalena Silva Lima, Renato Agostinho das Chagas, 
Moisés Oliveira Moreira, Imara Sodré Sousa Neto, Gabriel Rubinger Betti, Guilherme 
Lustosa Pires, Valter Sérgio Pinheiro Coelho, Alexandra Álvares de Alcântara, Tarsila 
Otaviano da Costa e Adriene Cândida Borges 
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Brasília-DF, 25 de março de 2021 

~/{;t>~ _-
MARCELO FERNANDO BORSIO 

Presidente 
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