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RELATÓRIO 

 

Trata-se, no caso em apreço, de Pedido de Uniformização de 

Jurisprudência apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (fls. 94/95) 

em face do acórdão nº 1.930/2012 (fls. 87/89) prolatado pela 4ª Câmara de Julgamento, 

que negou provimento ao Recurso Especial pelo Instituto interposto, reconhecendo 

como devido o benefício de aposentadoria por idade à interessada, Sra. Lourdes Peral 

Ferreira, porquanto preenchidos os requisitos idade e carência na data de entrada do 

requerimento – DER, não sendo a perda da qualidade de segurada, consoante § 1º do 

artigo 102 da Lei nº 8.213/1991 e Parecer CONJUR/MPS nº 616/2010, óbice à 

concessão. 

Argui que a 2ª Câmara de Julgamento, por intermédio do acórdão nº 

1.576/2012 (fls. 90/93), proferido no processo relativo ao benefício nº 105.310.803-3, 

posicionou-se em sentido oposto na mesma situação: não foi reconhecido o direito à 

aposentadoria por idade ao então requerente por não manter ele o status de segurado na 

DER, embora houvesse a completude da carência mínima exigida em labor rural e 

idade. Conclui o INSS que nesse caso a qualidade de segurado constituiu impedimento 

à concessão do benefício. 

Em sede de admissibilidade do Pedido apresentado, o Presidente da 4ª 

Câmara de Julgamento, inicialmente, determinou a notificação da parte interessada para 

as considerações que entendesse necessárias (fls. 96). Oferecidas as contrarrazões à 

impugnação do INSS (fls. 99/101), na qual, em síntese, são reafirmados como legítimos 

os fundamentos da decisão proferida pela 4ª Câmara de Julgamento, reconheceu-se a 

divergência de entendimento em matéria de direito nos termos do art. 64 do Regimento 

Interno do Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS (fls. 103/107). 

De efeito, com vistas à apreciação da matéria, o Sr. Presidente do CRPS 

designou esta Conselheira como relatora do feito, fls. 114. 

É o relatório. 
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VOTO 

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. PERDA DA 

QUALIDADE DE SEGURADA. 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. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO 
 

DA TEMPESTIVIDADE 

 

O INSS apresentou o Pedido de Uniformização de Jurisprudência ora 

em exame no dia 18/05/2012 e fora intimado, conforme registro no SIPPS, acerca da 

decisão da 4ª Câmara de Julgamento combatida em 02/05/2012. Dessa forma, atendido 

o requisito temporal previsto no § 2º do art. 64 do Regimento Interno do CRPS. 

 

DA DIVERGÊNCIA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÉRIA 

 

A uniformização de jurisprudência, no caso concreto, está disciplinada 

pelos arts. 15 e 64 do Regimento Interno deste Conselho, nos seguintes termos: 

 

“Art. 15. Compete ao Conselho Pleno: 

(...) 

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. 

(...)” 
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Consoante analise dos autos, a 4ª Câmara de Julgamento, por meio do 

Acórdão nº 1.930/2012 (fls. 87/89), negou provimento ao Recurso Especial do INSS, 

sob o fundamento de que uma vez reconhecido, no bojo do processo em favor da 

interessada, como período de exercício de atividade rural, exclusivamente aquele 

compreendido entre os anos de 1947 e 1972 não haveria obstáculos para a aposentadoria 

por idade do trabalhador rural segundo disposições do § 1º do art. 102 da Lei nº 

8.213/1991 e do Parecer CONJUR/MPS nº 616/2010. De se destacar que não foi 

considerado como atividade rural o período de 02/01/1983 a 31/12/1985, pois o então 

cônjuge da interessada, cujos documentos subsidiaram o requerimento, manteve vínculo 

empregatício urbano (interregno de 1976 a 1998). Confira-se: 

 
Trata-se de recurso especial interposto pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS contra o Acórdão prolatado pela E. 9ª Junta de Recursos da 

Previdência Social no estado de Minas Gerais (JR/MG) que reformou sua decisão, 

referente ao pedido de APOSENTADORIA POR IDADE formulado em 18/08/2010 

por LOURDES PERAL FERREIRA, quando contava com 79 (setenta e nove) anos 

de idade.  

A Interessada em epígrafe, na qualidade de segurado especial, requereu o 

benefício em questão, juntando os documentos de fls. 04/40 e 49/51 para comprovar 

o exercício de atividade rural, no período 04/05/47 a 31/12/72 e de 02/01/83 a 

31/12/95, na propriedade do cônjuge, conforme Declaração de Atividade Rural 

fornecida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guarani – MG.  

O pedido do benefício efetuado pela Interessada foi indeferido pelo INSS, 

sob o fundamento que lhe faltou período de carência – não comprovou efetivo 

exercício de atividade rural, conforme Comunicação de Decisão de fls. 59.  

Inconformada com a decisão do INSS, a Interessada recorreu à E. 9ª 

JR/MG que, pelo Acórdão nº 2.019/2011 (fls. 72/73), deu-lhe provimento, por 

considerar que comprovou o exercício da atividade rural alegada.  

Em suas razões de recurso a esta Câmara, o INSS discorda da inclusão do 

período de 02/01/83 a 31/12/95, por utilizar documento em nome do cônjuge para 

comprovação da atividade rurícola, uma vez que deixou o meio rural a partir de 

1976. A Interessada apresentou CONTRARRAZÕES requerendo a manutenção das 

decisões proferidas.  

É o relatório. 

 

EMENTA: APOSENTADORIA POR IDADE. A PERDA DA QUALIDADE NÃO 

É ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, QUANDO O SEGURADO 

COMPLETOU OS REQUISITOS IDADE E CARÊNCIA À ÉPOCA DO 

REQUERIMENTO, NO ENTENDIMENTO DO § 1º DO ART. 102 DA LEI Nº 

8.213/91. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO  

 

FUNDAMENTAÇÃO  

Trata-se de recurso tempestivo contra o Acórdão proferido pela E. 9ª 

JR/MG que reformou a decisão do INSS que indeferiu o benefício Aposentadoria 

por Tempo de Idade requerido pela Segurada.  

O art. 48 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 dispõe:  

Art. 48. A aposentadora 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.  

Quando do requerimento do benefício, a segurada já contava com a idade 

necessária ao benefício previsto no dispositivo anteriormente transcrito, faltando 

comprovar a carência exigida e o requisito qualidade de segurado, uma vez que 

tecnicamente, à época do requerimento do benefício não detinha esta qualidade, 

conforme previsão do art. 15 da mesma Lei.  

Buscando evitar uma injustiça social, o legislador acresceu ao § 1º do art. 

102 da citada Lei, a alteração dada pela Lei nº 9.528, de 1997: A perda da 

qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja 

concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em 
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vigor à época em que estes requisitos foram atendidos.  

Seguindo o mesmo entendimento a Consultoria Jurídica do Ministério da 

Previdência Social, emitiu o Parecer CONJUR MPS nº 616/2010, como se vê a 

seguir:  

131. Em resumo, no que tange à aposentadoria por idade, os únicos 

requisitos exigíveis, ao lado da carência, são a própria idade e a qualidade 

de segurado. Por isso, a aplicação do art. 142 da LBPS deve levar em 

conta o ano em que o segurado, inscrito na Previdência Social até 24 de 

julho de 1991, completou sessenta e cinco anos, se homem, ou sessenta, se 

mulher.  

132. Por fim, cumpre enfatizar que o art. 3º da Lei nº 10.666, de 8 de maio 

de 2003, fruto da conversão da Medida Provisória nº 83, de 12 dezembro 

de 2002, estabeleceu no § 1º do seu art. 3º: “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”.  

133. Sobre esse dispositivo, é necessário esclarecer que ele afasta a 

aplicação do parágrafo único do art. 24 da LBPS, no caso da 

aposentadoria por idade, não sendo mais exigível do segurado que cumpra 

período adicional de carência, correspondente a um terço do número de 

contribuições exigidas, no caso de perda da qualidade de segurado, desde 

que já conte na data do requerimento, com o total do período de carência.  

À luz das disposições transcritas, a perda da qualidade de segurado não se 

torna empecilho à concessão do benefício àquele que preencheu os demais 

requisitos exigidos pela legislação previdenciária.  

Entendeu o Instituto que, por ter o cônjuge vínculo urbano no período de 

1976 a 1998, o período de 02/01/83 a 31/12/95, não poderá ser utilizado em seu 

nome por parte da segurada, para comprovação de atividade rural.  

Com efeito, como o próprio INSS reconheceu o período de exercício de 

atividade rural por parte da segurada de 1947 a 1972, o requisito carência foi 

totalmente satisfeito na forma exigida pelo art. 142 da Lei nº 8.213, de 1991.  

Ante ao exposto, como a segurada, à época do requerimento do benefício, 

já contava com a idade e a carência necessária, inexiste óbice à concessão do 

benefício requerido, não merecendo subsistir o entendimento do INSS.  

CONCLUSÃO: Pelo exposto, VOTO no sentido de CONHECER DO 

RECURSO do INSS, para no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO (grifos nosso)  

 

Observa-se, assim, que a situação fática a ser avaliada é a seguinte: 

trabalhadora rural no período de 1947 a 1972 que, ao alcançar a idade mínima 

necessária, requer, em 2010, a aposentadoria por idade. 

  

De outra feita, o acórdão paradigma proveu o Recurso Especial do 

INSS na medida em que, mesmo que comprovado pelo então requerente o exercício de 

atividade rural nos períodos de 1974 a 1987 e no ano de 2000 – “o que lhe permitirá 

comprovar carência além daquela exigida para o benefício” – o § 2º do art. 48 da Lei 

nº 8.213/1991 e o art. 3º da Lei nº 10.666/2003 imporiam vedação ao deferimento do 

benefício. Isso porque, em conclusão, a benesse da dispensa da condição de segurado 

não se aplicaria aos trabalhadores rurais. Confira-se: 

 
Tratam os autos de pedido de aposentadoria por idade de trabalhador 

rural, formulado pelo interessado José de Castro Neto em 2010, tendo 

implementado a idade mínima para concessão em 2007. 

Após análise dos autos a APS de origem não homologou qualquer período 

de labor rural (fls. 28). 

Análise dos autos aponta a juntada dos documentos a seguir elencados, 

relativos ao alegado labor rural: 
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- Declaração sindical informando trabalho campesino de 1983/89 e 

1991/2010, fls. 03; 

- Certificado de dispensa militar datado de 1974, com profissão indicada 

como lavrador, fls. 12; 

- Certidão de casamento realizado em 1975, com profissão do interessado 

informada como lavrador, fls. 13; 

- Certidões de nascimento de filhos do interessado com registros em 1978, 

1985 e 1987, com profissão informada como lavrador, fls. 14/16; 

- Prontuário médico datado de 2000, com profissão indicada como 

lavrador (fls. 46). 

Entrevista realizada às fls. 25.  

A decisão de fls. 48 da 09ª Junta de Recursos - JRPS entendeu que ficou 

caracterizada a condição de segurado especial do interessado pelo período de 1975 a 

2000, totalizando tempo de carência superior ao exigido pela legislação, estando 

presentes os requisitos exigidos para o benefício. 

Em seu recurso de fls. 51 o INSS inicialmente afirma ter constar dos autos 

declaração sindical informando labor rural de 1983 a 1989 e 1991 a 2010, tendo a 

decisão da JRPS homologado períodos distintos daqueles indicados pelo próprio 

interessado. 

Prossegue alegando que mesmo com o período reconhecido o interessado 

não faz jus ao benefício, em razão de não haver aplicação da Lei 10666/03 para o 

segurado especial, tendo ocorrido perda da qualidade de segurado no ano em que 

alcançou a idade exigida para o benefício. 

Sem contrarrazões. 

É o relatório. 

 

EMENTA: APOSENTADORIA POR IDADE – SEGURADO ESPECIAL 

– TRABALHO RURAL RECONHECIDO PELO PERÍODO DE 

CARÊNCIA – FALTA DE QUALIDADE DE SEGURADA NA DER – 

INVIABILIDADE DA CONCESSÃO - BENEFÍCIO DO INSS 

DEFERIDO 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

O recurso é tempestivo. 

Tendo nascido em 1947, o interessado implementou a idade mínima exigida 

de 60 anos em 2007, estando tal requisito cumprido. 

Com isso, lhe cabia comprovar a carência de 156 meses prevista no art. 

142 da Lei 8213/91. 

A decisão da JRPS reconheceu o período de 1975 a 2000, o que permitiria 

ao interessado totalizar tempo superior ao exigido para efeito de carência. 

O INSS impugna em recurso o período de 1989 e 1991, no qual houve 

labor urbano, bem como aquele anterior a 1983, já que não informado na declaração 

sindical. 

A exclusão do período urbano se mostra correta, já que inviável a 

contagem simultânea de labor como segurado especial com qualquer outra atividade 

remunerada. 

O interessado apresentou elementos de prova contemporâneos para os 

períodos de 1974 a 1987 e 2000, o que lhe permitiria comprovar carência além 

daquela exigida para o benefício. 

Todavia, ainda assim o interessado não atenderia as exigências da Lei 

8213/91 para a concessão pretendida. 

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 
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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. 

Nos termos do art. 48, §2º da Lei 8213/91, é exigido a comprovação do 

labor campesino “no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício”, 

que leva a concluir ser necessária a qualidade de segurado na data do requerimento. 

Ademais, a Lei 10666/03, ao tratar da perda da qualidade de segurado em 

benefício de aposentadoria por idade, especifica que tal perda “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”. 

Tal destaque é relevante, pois para o trabalhador rural enquadrado como 

segurado especial, o tempo de carência é o equivalente ao efetivo labor campesino, 

nos termos do §1º do art. 26 do Decreto 3048/99: 

§ 1º Para o segurado especial, considera-se período de carência o tempo 

mínimo de efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, igual ao número de meses necessário à concessão do 

benefício requerido. 

Portanto, as disposições da Lei 10666/03, em seu art. 3º, não se aplicam ao 

segurado especial, pois este não possui carência computada com base no tempo de 

contribuição, razão pela qual deve comprovar o efetivo labor rural dentro do período 

de graça anterior à DER, no mínimo. 

Assim, forçoso concluir que a perda da qualidade de segurado é óbice à 

concessão do presente benefício, devendo a decisão da Junta de Recursos ser 

reformada. 

Assim, o interessado não comprova qualidade de segurado especial na 

DER ou na data em que alcançou 60 anos de idade, não atendendo as disposições 

legais acima expostas. 

Destarte, se acolhe o recurso interposto, retificando-se a decisão anterior 

da JRPS, uma vez que ausentes os requisitos do art. 48 da Lei 8213/91. 

CONCLUSÃO - Pelo exposto, VOTO no sentido de CONHECER DO 

RECURSO para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO. (grifos nosso) 

  

Novamente, imperiosa a delimitação da situação fática apreciada, 

dessa vez, na decisão paradigma: trabalhador rural nos anos de 1974 a 1987 e no ano 

2000, após atingir a idade de 60 anos em 2007, requereu aposentadoria por idade 

também no ano de 2010. 

 

A controvérsia em pauta vincula-se, pois, à aplicação das disposições 

do § 1º do art. 3º da Lei nº 10.666, de 2003 (não consideração da perda da qualidade de 

segurado), à aposentadoria por idade do trabalhador rural, bem como à exigência do 

exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício. A respeito, ao se comparar a tese esposada nos presentes autos com a 

delineada no acórdão paradigma, nota-se decisões divergentes na interpretação em 

matéria de direito, hipótese que se amolda à exigência preconizada no inciso I do art. 64 

do Regimento Interno deste Conselho. 

 

Destarte, e considerando que o acórdão paradigma foi proferido no 

transcurso do prazo de 5 anos fixados pelo § 1º do art. 64 do Regimento Interno deste 

Conselho), conheço do Pedido de Uniformização. 

 

DO MÉRITO 

 

O mérito do pedido de uniformização diz respeito à possibilidade de 

concessão de aposentadoria por idade ao trabalhador rural que, já possuindo tempo de 

atividade rural equivalente ao período de carência, vem a cumprir o requisito etário após 
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a perda do status de segurado. 

 

A matéria encontra-se pacificada no âmbito da Previdência Social. Por 

meio das Resoluções nº 09/2014 e nº 11/2014, o Conselho Pleno deste CRPS assim se 

pronunciou: 

 
“(...) 

Diante do exposto, o posicionamento a ser dado à matéria, no âmbito deste 

Conselho, deve ser o de que 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. Caso venha a implementar a idade após ter deixado a lide no campo, 

quer por não mais exercer outra atividade, vindo a perder a qualidade de segurado, 

quer por passar a exercer atividade urbana, mesmo que tenha cumprido período 

rural equivalente ao de carência, não fará jus a tal benefício. Não se lhe aplica, 

assim, o disposto no § 1º do art. 3º da Lei nº 10.666, de 2003. 

(...)” (Resolução nº 11/2014. Voto condutor da lavra do conselheiro Geraldo Almir 

Arruda). 

 

“(...) 

Dessa forma, no presente caso, verifico ser devido o acolhimento do presente 

pedido de Uniformização de Jurisprudência, preenchidos os pressupostos de 

admissibilidade exigidos, uma vez que ao trabalhador rural, segurado especial não 

se aplica o art. 03º da Lei 10.666/2003, sendo indispensável a comprovação da 

atividade rural em período imediatamente anterior ao requerimento. (...)” 

(Resolução nº 09/2014. Voto condutor da lavra da conselheira Eneida da Costa 

Alvim) 

 

Ademais, os Pareceres CONJUR/MPS nº 19/2013 e 674/2012, ambos 

aprovados pelo Ministro de Estado, fixam a seguinte tese: 

 
PREVIDENCIÁRIO. RGPS. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL DA LEI N° 

8.213/91, ART. 48, § 3Q. MODALIDADE QUE ADMITE A "CARÊNCIA HÍBRIDA" 

COMPUTANDO PERÍODOS URBANOS PARA A CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA RURAL. RESTRITA AO TRABALHADOR RURAL, AINDA 

QUE DETENHA A QUALIDADE DE SEGURADO URBANO QUANDO DO 

REQUERIMENTO. RPS, ART. 51, § 4°. INTERPRETAÇÃO. O tempo de trabalho 

rural anterior à competência de novembro de 1991 não pode ser computado como 

carência para a obtenção de benefícios da Lei n° 8.213/91 (art. 55, § 2°). Para a 

concessão de aposentadoria por idade rural, basta a comprovação do 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, 

preenchido o requisito etário (art. 48, §§ 1° e 2°), no período imediatamente 

anterior ao requerimento (art. 143). Os trabalhadores rurais que não satisfazem a 

condição para a aposentadoria do art. 48, §§ 1° e 2°, podem computar períodos 

urbanos, pelo art. 48, § 3°, que autoriza a carência híbrida. Considerando a 

inaplicabilidade da Lei n° 10.666/03 para a concessão da aposentadoria rural, o 

art. 51, § 4°, do RPS, apenas admite que o trabalhador que completou os requisitos 

da aposentadoria do art. 48, § 3°, formule o requerimento posteriormente, sem 

necessariamente deter a qualidade de segurado rural, pois se trata de direito 

adquirido que não pode ser afastado pelo simples não exercício imediato. (Parecer 

CONJUR/MPS nº 19/2013) 

 

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL - RGPS. CONTROVÉRSIA ENTRE O INSS E O CONSELHO DE 

RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - CRPS. INAPLICABILIDADE DA LEI 

N° 10.666/2003 AO SEGURADO ESPECIAL. O preceito contido no artigo 3°, §1 2 
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da Lei n° 10.666/2003 não se aplica à aposentadoria por idade rural de que trata o 

art. 39, I, art. 48, §§1 2 e 2°, e art. 143, todos da Lei n° 8.213/1991. Não é possível, 

destarte, a concessão de aposentadoria por idade rural a segurado especial com 

base na Lei n° 10.666/2003, a qual permitiu a dissociação da comprovação dos 

requisitos de carência e idade para obtenção de aposentadoria aos trabalhadores 

urbanos, cujo benefício pressupõe a comprovação de contribuições mensais. 

Sugestão de submissão à consideração do Exmo. Ministro de Estado da Previdência 

Social, para fins do artigo 42 da Lei Complementar n° 73, de 1993. (Parecer 

CONJUR/MPS nº 674/2012) 
 

Na hipótese dos autos, repita-se, a interessada logrou êxito em 

comprovar o exercício de atividade rural no período entre 1947 a 1972, tendo 

completado a idade mínima, segundo a Lei nº 8.213/91, no ano de 1985, ou seja, quando 

da completude do requisito etário não mais trabalhava no meio campesino, tendo 

ocorrido a perda da qualidade de segurada, não fazendo jus, portanto, à prestação 

requerida. 

 

Isso posto, torno insubsistente o acórdão nº 1.930/2012 (fls. 87/89), 

com a remessa dos autos à 4ª Câmara de Julgamento, para que proceda novo julgamento 

da matéria, com a emissão de outro acórdão, observando o estabelecido no presente 

voto.  

 

CONCLUSÃO: Pelo exposto, voto no sentido de, preliminarmente, 

CONHECER DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, 

para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO. 

 

Brasília-DF, 29 de abril de 2015. 

 

 

 

Rita Goret da Silva 

Relatora 
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Ministério da Previdência Social 

Conselho de Recursos da Previdência Social 

Conselho Pleno 

 

 

 

Decisório 

 

     Resolução nº 04 /2015 

 

 

 

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

ACORDAM os membros do Conselho Pleno, por unanimidade, no sentido 

CONHECER DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, 

para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO de acordo com o voto da Relatora e sua 

fundamentação. 

 

 

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

Ana Cristina Evangelista, Lívia Valéria Lino Gomes, Paulo Sérgio de Carvalho Costa 

Ribeiro, Maria Madalena Silva Lima, Maria Cecília de Araújo, Geraldo Almir Arruda, 

Nádia Cristina Paulo dos Santos Paiva, Victor Machado Marini, Lívia Maria Rodrigues 

Nazareth, Ionária da Silva Fernandes, Vera Lúcia Silveira Eloi, Eneida da Costa Alvim, 

Tarsila Otaviano da Costa e Ana Paula Fernandes. 

 

 

 
 

 
Brasília-DF, 29 de abril de 2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rita Goret da Silva                                    André Rodrigues Veras 

                  Relatora                                      Presidente 
 


