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RELATÓRIO 

 

Trata-se de solicitação do INSS de Uniformização de Jurisprudência em face 

da decisão da 01ª CAJ/CRPS que, ao negar provimento ao seu recurso especial, manteve 

decisão da 07ª Junta de Recursos, reconhecendo ao segurado José Pedro de Carvalho o 

direito a aposentadoria por idade, fundamentando no § 1º do art.3º da Lei nº 10.666/2003, 

no inc.II do art.4º do Decreto nº 3.048/99 e no Parecer Conjur/MPS nº 616/2010, Questão 

21, a descaracterização da perda da qualidade de segurado especial, considerando que a 

Autarquia computou mais de 180 contribuições como trabalhador rural, atividade 

exercida até 13/11/2009. A idade mínima foi implementada em 2011 (fls.73/75).  

 

A Autarquia defende que a decisão acima recorrida merece ser uniformizada, 

considerando a impossibilidade de aplicação do § 1º do art.3º da Lei nº 10.666/2003 ao 

trabalhador rural não contribuinte, que deve possuir a qualidade de segurado na data em 

que implementou os requisitos. No mesmo sentido, alinham-se os acórdãos paradigmas 

da 02ª CAJ, no processo nº 36322.000282/2010-30 – acórdão nº 954/2012 e acórdão nº 

354/2011. Faz menção, ainda, a Nota Técnica PFE/CGMBEN/DIVCONS nº 62/2009 

com o mesmo entendimento (fls.77 e verso). 

 

Foi determinada pela DAJ/CRPS a intimação do requerente para 

contrarrazões.  

 

Antes de cumprir o exigido, o INSS reitera o seu pedido de Uniformização 

afirmando que o segurado não era trabalhador rural na DER, possuindo diversos vínculos 

urbanos e rurais, além de ser vedado o computo de tempo rural e urbano para a carência, 

anterior à competência 11/1991, conforme art. 26 § 3º do Decreto nº 3.048/99. Apresenta 

como novos acórdãos paradigmas: 03ª CAJ acórdãos 5263/2012, 11039/2012, 710/2013, 

2013/2013 e 11823/2012; 02ª CAJ acórdãos 6863/2012 e 954/2012; 04ª CAJ acórdãos 

2335/2012 e 7707/2012. Afirma, ainda, que esse também é o entendimento da Turma 

Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, juntando 

precedente nesse sentido (fls.86/88). 

 

Em suas contrarrazões, o segurado, por meio de procurador, contesta os 

argumentos do INSS afirmando que é desnecessário o implemento conjunto dos 

requisitos idade e carência para o requerimento da aposentadoria por idade conforme 

próprio entendimento da AGU por meio do Memorando-Circular nº 2 de 07/01/09 da 
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Previdência Social. Possuía na data de 20/12/11, 194 meses de carência quando precisava 

de 180 meses (fls.92/94). 
 

Os autos retornaram à 01ª CAJ que, por meio de despacho de sua Presidente, 

reconheceu a existência de divergência entre os julgados e remeteu o processo à 

Presidência do CRPS para efeito de distribuição da matéria (fls.97/98). 

 

A Divisão de Assuntos Jurídicos do CRPS se manifestou quanto à matéria, 

reconhecendo que deve ser dada uma solução pra seu desfecho, ainda que a matéria tenha 

sido pacificada – Parecer Conjur/CGU/AGU nº 19/2013 (fls.99). 

 

O procedimento de Uniformização de Jurisprudência foi instaurado pela 

Presidência do CRPS com distribuição dos presentes autos, inicialmente, a Conselheiro 

Titular da 02ª CAJ/CRPS que emitiu documento às fls.101, informando renúncia ao 

mandato.  

 

Por designação, os autos foram redistribuídos a essa Conselheira (fls.102). 

 

Em um breve relato dos autos, destaca-se que o segurado, nascido em 

30/06/1951, com 60 anos de idade, requereu o benefício de aposentadoria por idade em 

20/12/2011. Em análise a CTPS com indicações de vínculos urbanos e rurais, o INSS 

computou até 13/11/2009, data do término do último vínculo rural, um tempo de carência 

de 194 meses de atividade rural (fls.29/30). O pedido de benefício foi indeferido por perda 

da qualidade de segurado. 

 

A decisão da 07ª Junta de Recursos encontram-se às fls.58/60 e o recurso 

especial da Autarquia, as fls.66/67, afirmando que houve a perda da qualidade de 

segurado especial. 

 

É o relatório. 

 

 

 

VOTO 

 

 

EMENTA: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE ALCANÇADOS 

NA FORMA DOS ARTS.      15 E 64 DO REGIMENTO INTERNO DO CRPS 

APROVADO PELA PORTARIA MPS N.º 548/2011. CASO CONCRETO. 

NÃO CABE À APLICAÇÃO DO § 1º DO ART.3º DA LEI Nº 10.666/2003 

AO TRABALHADOR RURAL, QUE AINDA NECESSITA COMPROVAR 

O EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO IMPLEMENTO DO REQUISITO 

ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO. PEDIDO DE 

UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO. 

 

 

A matéria trazida para análise deste Conselho Pleno refere-se à divergência de 

entendimentos acerca da perda da qualidade do segurado especial após o advento da Lei 

10.666/2003. 
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Em análise aos pressupostos de admissibilidade do presente Pedido de 

Uniformização de Jurisprudência, importa a transcrição dos arts. 15 e 64 do Regimento 

Interno do CRPS, aprovado pela Portaria MPS n.º 548/2011, a saber: 

 
Art. 15. Compete ao Conselho Pleno: 

I - uniformizar, em tese, a jurisprudência administrativa previdenciária, 

mediante emissão de enunciados; 

II - uniformizar, no caso concreto, as divergências jurisprudenciais entre as 

Juntas de Recursos nas matérias de sua alçada ou entre as Câmaras de 

julgamento em sede de recurso especial, mediante a emissão de resolução; 

e  

(...) 

 

Art. 64. O Pedido de Uniformização de Jurisprudência poderá ser requerido 

em casos concretos, pelas partes do processo, dirigido ao Presidente do 

respectivo órgão julgador, nas seguintes hipóteses: 

 

I – quando houver divergência na interpretação em matéria de direito entre 

acórdãos de Câmaras de Julgamento  do CRPS, em sede de recurso 

especial, ou entre estes e resoluções do Conselho Pleno; ou 

 

II – quando houver divergência na interpretação em matéria de direito entre 

acórdãos de Juntas de Recursos do CRPS, nas hipóteses de alçada exclusiva 

previstas no artigo 18 deste Regimento, ou entre estes e Resoluções do 

Conselho Pleno. 

 

§ 1º A divergência deverá ser demonstrada mediante a indicação do 

acórdão divergente, proferido nos últimos cinco anos, por outro órgão 

julgador,  composição de julgamento, ou, ainda, por resolução do Conselho 

Pleno. 

 

§ 2º É de trinta dias o prazo para o requerimento do Pedido de 

Uniformização de Jurisprudência e para o oferecimento de contra-razões, 

contados da data da ciência da decisão e da data da intimação do pedido, 

respectivamente. 

 

(...) 

 

Cabe o conhecimento do presente pedido de Uniformização de Jurisprudência 

em virtude de ter restada evidenciada a divergência de entendimento nos arestos carreados 

aos autos, sendo que o da 1ª Câmara fundamentou no § 1º do art.3º da Lei nº 10.666/2003, 

no inc.II do art.4º do Decreto nº 3.048/99 e no Parecer Conjur/MPS nº 616/2010, Questão 

21, reconhecendo a descaracterização da perda da qualidade de segurado especial 

considerando a contagem da carência da atividade rural exercida até 13/11/2009 para 

análise do requisito etário alcançado em 30/06/2011. 

 

Por outro lado, o INSS fez a juntada de Acórdão da 2ª CAJ indicando a 

impossibilidade de aplicação do § 1º do art.3º da Lei nº 10.666/2003 ao trabalhador rural 

não contribuinte, que deve possuir a qualidade de segurado na data do implemento do 

requisito idade. 

 

Conforme o contido no art.48 e parágrafos da Lei n° 8.213/91, a saber: 
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“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. 

 

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve 

comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, 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 § 9o do art. 11 desta Lei. 

 

§ 3o Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não 

atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, 

se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do 

segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos 

de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. (grifo nosso). 

 (...) 

 

A discussão dos autos refere-se à necessidade ou não da comprovação da 

atividade rural no momento em que completa a idade mínima exigida. Isto porque desde 

o advento da Lei n.º 10.666/2003, em seu art.3º, § 1º, não mais se exige a qualidade de 

segurado para o segurado que requer aposentadoria por idade e se tem posicionamento 

divergente se esse entendimento legal se aplica ou não aos segurados especiais. Eis a 

redação do citado artigo: 

 
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. (...)  

 

O entendimento majoritário que se assenta atualmente na esfera judicial é de 

que o citado art.3º, § 1º da Lei acima citada não se aplica à aposentadoria por idade do 

segurado especial, mas tão somente à aposentadoria por idade urbana. Logo, há 

necessidade de comprovação da atividade rural na data em que se completa a idade 

mínima.  

 

Neste sentido, destaco o Acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça 

– STJ, em análise de Pedido de Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei 

Federal que entendeu pela necessidade de comprovação da atividade rural quando do 

implemento da idade: 

 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITOS. 

IDADE E COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. ARTS.26, I, 39, 

I, E 143 TODOS DA LEI N. 8.213/1991. DISSOLUÇÃO PREVISTA NO § 1º 



157.087.701-4 5 

DO ART.3º DA LEI N. 10.666/2003 DIRIGIDA AOS TRABALHADORES 

URBANOS. PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO. 

(...) 

3. Se ao alcançar a faixa etária exigida no art.48, § 1º, da Lei n.8.213/91, o 

segurado especial deixar de exercer atividade como rurícula sem ter 

atendido a regra de carência, não fará jus à aposentação rural pelo 

descumprimento de um dos dois únicos critérios leglamento previstos para a 

aquisição do direito. 

(...) 

5.Não se mostra possível conjugar de modo favorável ao trabalhador rural a 

norma do § 1º do art. 3º da Lei n. 10.666/2003, que permitiu a dissociação da 

comprovação dos requisitos para os benefícios que especificou: 

aposentadoria por contribuição, especial e por idade urbana, os quais 

pressupõem contribuição. (Petição n. 7.476-PR. Relator para Acórdão. Min. 

Jorge Mussi, D.J.E 25/04/11) (grifo nosso) 

 
De igual modo, o seguinte aresto: 

 
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 

REQUISITOS: IDADE E COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA NO 

PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. 

IMPLEMENTAÇÃO SIMULTÂNEA. NECESSIDADE. 

1. O regramento insculpido no art. 3º, § 1º, da Lei n. 10.666/2003 restringiu 

sua aplicação somente às aposentadorias por contribuição, especial e por 

idade, as quais pressupõem contribuição. 

2. Afastando-se da atividade campesina antes do implemento da idade mínima 

para a aposentadoria, o trabalhador rural deixa de fazer jus ao benefício 

previsto no art. 48 da Lei n. 8.213/1991. 

3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1242720 / PR. Agravo 

Regimental no Recurso Especial 2011/0049642-6. Relator: Ministro 

Sebastião Reis Júnior. Data do Julgamento: 02/02/2012. Data de Publicação: 

15/02/2012. Sexta Turma) 

 

Seguindo o entendimento acima, a Turma Nacional de Uniformização de 

Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais pacificou sua jurisprudência por meio da 

Súmula 54, estabelecendo a necessidade da comprovação da atividade rural no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou do implemento da idade 

necessária. Eis a redação da citada Súmula: 
 

“Para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo 

de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período 

imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do 

implemento da idade mínima.” (grifo nosso) 

 

Na presente esfera administrativa tal matéria se encontra pacificada no 

âmbito da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social por meio do Parecer 

CONJUR/MPS n° 19/2013, com aprovação do Ministro de Estado da Previdência 

Social, conforme conclusão que abaixo transcrevo: 
 

III — CONCLUSÃO: 

 

Ante o exposto, a Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social, 

no exercício da atribuição prevista no art. 11 da Lei Complementar n 2 

73/1993, ultima sua análise com as seguintes conclusões: 
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(...) 

 

(2) a aposentadoria prevista art. 48, § 3°, da Lei n° 8.213/91, tem natureza 

de benefício rural, de modo que o preenchimento de seus requisitos deve se 

dar enquanto o segurado detém a qualidade de trabalhador rural, devendo 

comprovar o efetivo exercício de atividade rural, por tempo equivalente ao 

da carência, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício; 

 

(3) o disposto no § 4° do art. 51 do RPS, apenas autoriza que formule o 

requerimento da aposentadoria do art. 48, § 3°, da Lei n. 8.213/91, o 

segurado que, tendo preenchido seus requisitos ainda enquanto trabalhador 

rural, não mais ostente a qualidade trabalhador rural, mas necessariamente 

detenha a qualidade de segurado, considerando a inaplicabilidade do art. 3° 

, § 1°, da Lei n. 10.666/03, à aposentadoria rural;(grifo nosso) 

 

Neste sentido, o acima mencionado Parecer Conjur n° 19, em seus itens II e 

III deixa claro que o art. 48, § 3° da Lei n° 8.213/91 c/c § 4° do art. 51 do RPS se 

aplicam ao trabalhador rural e que comprove atividade rural no período 

imediatamente anterior ao implemento da idade ou que esteja na manutenção da 

qualidade de segurado.  

 

Cabe ressaltar que os pareceres da Consultoria Jurídica do MPS, quando 

aprovados pelo Ministro de Estado, vinculam os órgãos julgadores do CRPS, à tese 

jurídica que fixarem, sob pena de responsabilidade administrativa quando da sua não 

observância, conforme redação do art. 69 do Regimento Interno do CRPS.  

 

Saliento, ainda, que o acima exposto foi reafirmado por meio do Parecer n° 

5/2014/CGU/AGU, aprovado pelo Consultor Geral da União em 30/04/2014, que de 

forma expressa cita a: 

 
 “Inafastabilidade da vinculação do CRPS às teses jurídicas encampadas 

nos pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da 

República ou da unidade consultiva da AGU quando aprovada pelo 

Ministro de Estado da Previdência Social, por força do disposto nos artigos 

40 a 42, da Lei Complementar n° 73, de 1993” 

 

Quanto a validade de tal Parecer aos processos em curso, a Divisão de 

Assuntos Jurídicos do CRPS, instigada a se manifestar em consulta nos autos do benefício 

NB 41/156.346.935-4, emitiu Despacho DIJUR/LTF n° 14/2014 onde afirma, em suma, 

que os pareceres vinculantes aplicam-se imediatamente aos casos que ainda não foram 

julgados, dado o caráter de “mandamentos abstratos” que “produzem efeitos 

juridicamente, como manifestações tipicamente administrativas.” 

 

Não obstante a vinculação deste CRPS ao Parecer da Consultoria Ministerial, 

a jurisprudência formada no Conselho Pleno do CRPS já firmou entendimento da não 

aplicação do § 1º do art.3º da Lei nº 10.666/2003 ao trabalhador rural. Neste sentido e 

entre outros, cito os processos de relatoria do Conselheiro Geraldo Arruda:  

41/157.427.169-2, seg. José Cândido (Resolução n° 11/2014); 41/149.743.289-5, Nercy 

Borges da Silva Pereira (Resolução n° 09/2013) e 41/155.551.561-1 de titularidade do 

segurado Dirceu Aparecido Siqueira (Resolução n° 10/2014), este último com a seguinte 

ementa: 
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EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. PERDA DA 

QUALIDADE DE SEGURADO. O TRABALHADOR RURAL, AO 

REQUERER A APOSENTADORIA POR IDADE, COM A SIMPLES 

COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE, DEVERÁ ESTAR NO 

EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE 

ANTERIOR AO REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO, NÃO SE LHE 

APLICANDO AS DISPOSIÇÕES DO § 1º DO ART. 3º DA LEI Nº 10.666, DE 

2003. PEDIDO CONHECIDO E PROVIDO. 

 

Nenhum novo elemento me ocorre capaz de mudar tal entendimento. 

 

Aliás, reforçando a ideia formada no Conselho Pleno, gostaria de destacar 

trechos do voto do processo acima ementado que, a meu ver, sintetizam as hipóteses de 

análise de caso, considerando a constatação do término do exercício da atividade rural, a 

saber: 
 

 (...) 

Demais disso, na hipótese em que o trabalhador implementa a idade após a 

saída do campo, mas dentro do período de manutenção da qualidade de 

segurado, o chamado período de graça, ainda assim fará jus ao benefício. 

Dessa forma, há que se entender que a expressão “no período imediatamente 

anterior ao requerimento” abarca as situações em que o segurado não mais 

está no efetivo exercício da atividade rural, mas está no período de graça em 

face de atividade rural anterior. 

 

O segundo esclarecimento que se impõe diz respeito à situação do 

trabalhador rural que deixa a lide campesina e posteriormente retorna ao 

campo. Nessa hipótese, haveria tempo mínimo a ser cumprido no campo, de 

forma a fazer jus ao benefício com idade reduzida, computando-se os períodos 

não contínuos de atividade rural? Nessa hipótese, a meu ver, duas situações 

são possíveis, cada uma delas a impor um tratamento específico. 

 

A primeira delas diz respeito à situação do segurado que deixa o trabalho 

rural e passa a exercer atividade urbana. Em tal hipótese, o segurado não 

perdeu a qualidade de segurado, mantendo-a em outra categoria. Assim, 

nenhuma restrição há quanto a período mínimo de retorno ao campo, 

impondo-se a concessão da prestação qualquer que seja o tempo de trabalho 

rural posterior à atividade urbana. 

 

A segunda delas vincula-se à situação do segurado que se afasta do labor 

rural, deixando de exercer qualquer atividade, vindo a perder a qualidade de 

segurado. Ora, perdendo a qualidade de segurado, e não podendo tal hipótese 

ser desconsiderada ou afastada pelas disposições do § 1º do art. 3º da Lei nº 

10.666, de 2003, conforme acima demonstrado, impõe-se que se lhe aplique 

todo o regramento jurídico acerca da perda da qualidade de segurado (....) 

 

Em tal hipótese, impõe-se que o segurado, após retornar ao campo, para fazer 

jus à aposentadoria por idade, cumpra 1/3 (um terço) da carência exigida, 

que bem poderá ser a correspondente à escala de transição de que trata o art. 

142 da Lei nº 8.213, de 1991. 

 

Não se diga que tal exigência de 1/3 para o trabalhador rural que perdeu a 

qualidade de segurado, de forma diversa ao trabalhador que passou a exercer 
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atividade urbana, afronta o princípio da isonomia. Isso porque este (que 

passou a exercer atividade urbana) manteve-se filiado ao regime, que é único, 

continuando a verter contribuições para o sistema. Já aquele se afastou por 

inteiro do regime, não lhe aportando qualquer contribuição. Daí a razão para 

o tratamento diferenciado entre essas duas hipóteses. 

 

Por fim, cabe ressalvar que, ao se falar de aposentadoria por idade do 

trabalhador rural, situação a não ser abarcada pelas disposições do § 1º do 

art. 3º da Lei nº 10.666, de 2003, está a se falar, exclusivamente, daquelas 

situações em que o período rural é comprovado apenas com o simples 

exercício da atividade rural, sem contribuições específicas. Tratando-se, por 

exemplo, de hipótese de empregado rural, em período a partir da competência 

novembro de 1991, ou de segurado especial com recolhimentos facultativos, 

opção que lhe é dada pela lei, havendo, nessas condições, o cumprimento do 

período de carência, o tratamento deverá ser o mesmo que o do trabalhador 

urbano. Isso porque, em tais situações, os segurados terão acesso à prestação 

com o aparte de contribuições específicas, em igualdade de condições com os 

trabalhadores urbanos. 

 

Cumpre ressalvar, contudo, que, nessas hipóteses, o tratamento igualitário ao 

trabalhador urbano exige que toda a carência seja cumprida, para o que não 

se admite o cômputo de tempo de atividade rural anterior à competência 

novembro de 1991. Isso porque hipótese contrária implicaria a adoção de 

regras híbridas de aposentadoria, conjugando-se dois regimes 

previdenciários (anterior e posterior à Lei nº 8.213, de 1991), tese já 

rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal.  

 

(...) 

 

Desta feita, mesmo que o último vínculo do interessado seja na condição de 

empregado rural, com o aporte de contribuições específicas, se este não 

implementar o período de carência, excluindo-se os períodos rurais 

anteriores a novembro de 1991, os quais não podem ser computados para 

tal fim, em consonância com o § 2º do art. 55 da Lei nº 8.213, de 1991, não 

se lhe aplicam as disposições do § 1º do art. 3º da Lei nº 10.666, de 2003, 

havendo que se levar em consideração a perda da qualidade de segurado. 

(grifo nosso)  

 

 

Portanto, torna-se evidente que, em se tratando de aposentadoria rural, não 

cabe a aplicação do § 1º do art.3º da Lei nº 10.666/2003, motivo que o segurado deveria 

ter comprovado na data do implemento do requisito idade a atividade rural. 

 

 

No que tange ao adento ao pedido formulado pelo INSS às fls. 86/88, trazendo 

novo argumento ao Pedido de Uniformização de que é vedado o computo de tempo rural 

e urbano para a carência anterior a competência 11/1991 com fundamento no art.26 § 3º 

do Decreto nº 3.048/99, tal pedido é intempestivo, considerando a regra exposta no citado 

§ 2° do art.64 do Regimento Interno do CRPS. No mais, não foi alvo de avaliação no 

Acórdão ora impugnado, não demonstrando a divergência necessária para acatamento do 

pedido, motivo que não cabe pronunciamento. 
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Conforme o já decidido em Sessão de 29/04/2014, cabe ao Conselho Pleno 

analisar apenas o mérito da divergência proposta no pedido da uniformização da 

jurisprudência, abstendo-se de enfrentar propriamente o mérito do caso concreto. Nestes 

termos, ao ser acatada a presente proposta de voto, os autos devem ser devolvidos à 01ª 

CAJ para reanálise da matéria adequando o julgamento ao decidido por esse Pleno. 

 

 

CONCLUSÃO – Pelo exposto, VOTO, no sentido, de preliminarmente, 

CONHECER DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, para, 

no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reconhecendo que não cabe à aplicação do § 1º 

do art.3º da Lei nº 10.666/2003 ao trabalhador rural, que ainda necessita comprovar o 

efetivo exercício da atividade rural no período imediatamente anterior ao implemento do 

requisito etário ou do requerimento do benefício. 

 

 

 

 

Brasília - DF, 29 de abril de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Lívia Maria Rodrigues Nazareth 

Relatora 
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VOTO DIVERGENTE 

 

 

 

Em que pese o respeitável entendimento da Relatora, discordo, tendo em vista que 

lei mais recente, na redação da Lei 10.666/2003, art. 3º, traz nova regra acerca da 

manutenção da qualidade de segurado na data do requerimento do benefício ou na data 

do implemento da idade, sem exceção. Vejamos a redação do art. 3º da Lei 10.666/2003: 

 

 

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. 

(...)” (grifo nosso) 

 

 

O art. 3º da Lei 10.666/2003 tratou do gênero “aposentadoria por idade”, sem 

distinção quanto à espécie rural ou urbana.  

Nessa esteira, não havendo restrição na lei mais recente, qualquer interpretação 

adversa, em restrição aos trabalhadores rurais, é vedada expressamente pela Constituição 

Federal, em seu art. 194, parágrafo único, inc. II, conforme transcrito a seguir: 

 

 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 

relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

 

Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a 

seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 

 

I – universalidade da cobertura e do atendimento; 

II – uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 

urbanas e rurais; 

III – seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 

IV – irredutibilidade do valor dos benefícios; 

V – eqüidade na forma de participação no custeio; 

VI – diversidade da base de financiamento; 

VII – caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a 

participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e 

aposentados. (Grifo nosso)  

 

A alteração reflete a preocupação do legislador em corrigir distorções de caráter 

discriminatório num passado recente dos trabalhadores rurais, de desamparo 

previdenciário, evitando-se ignorar um passado de trabalho rural. Confira: 
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A CRFB/88, em seu art. 194, II traz o princípio da uniformidade e equivalência dos 

benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Este princípio tem o escopo 

de proteger o quanto mais os trabalhadores rurais, uma vez que antes da CRFB/88 

o trabalhador rural era visivelmente discriminado, com restrita proteção social. É 

a busca ao tratamento igualitário em condições qualitativas e quantitativas entre 

os trabalhadores rurais e urbanos. 

 

 

Pelo exposto, VOTO no sentido, de preliminarmente, CONHECER DO 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, e, no mérito, NEGAR-

LHE PROVIMENTO, reconhecendo a aplicação do § 1º do art.3° da Lei 10.666/2003 

ao trabalhador rural, não considerando a perda da qualidade de segurado especial para a 

concessão da aposentadoria por idade. 

 

 

 

Brasília-DF, 29 de abril de 2015. 

 

 

 

 

 

 

Ana Paula Fernandes 

Conselheira 
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Ministério da Previdência Social 

Conselho de Recursos da Previdência Social 

Conselho Pleno 

 

 

 

Decisório 

 

     Resolução nº  03/2015 

 

 

 

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, 

ACORDAM os membros do Conselho Pleno, por maioria, no sentido de CONHECER 

DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, para, no mérito, 

DAR-LHE PROVIMENTO, de acordo com o voto do Relatora e sua fundamentação, 

vencida a Conselheira Ana Paula Fernandes.       

 

 

Participaram, ainda, do presente julgamento os (as) Conselheiros (as): 

Ana Cristina Evangelista, Lívia Valéria Lino Gomes, Rita Goret da Silva, Paulo Sérgio 

de Carvalho Costa Ribeiro, Maria Madalena Silva Lima, Maria Cecília de Araújo, 

Geraldo Almir Arruda, Rafael Schmidt Waldrich, Nádia Cristina Paulo dos Santos Paiva, 

Victor Machado Marini, Ionária Fernandes da Silva, Vera Lúcia Silveira Eloi, Eneida da 

Costa Alvim e Tarsila Otaviano da Costa. 

 

 

 

Brasília – DF, 29 de abril de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lívia Maria Rodrigues Nazareth                                         André Rodrigues Veras  

                   Relatora                                            Presidente 

  
 

 

 

 


