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Relatório 

Processo oriundo do E-RECURSOS. 

( 

O processo em análise tem por objeto o Pedido de Uniformização de Jurisprudência, 
formulado pelo INSS, em matéria acerca da descaracterização da condição de segurado especial 
do postulante em razão da constatação de rendimento mensal superior a um salário mínimo da 
sua esposa. 

Em uma síntese do processo, o Sr. Antonio Pereira da Mota requereu a concessão 
de aposentadoria por idade em 29/04/2014, indeferido pelo INSS por falta de comproVação da 
atividade rural, entendimento mantido pela 06a Junta de Recursos considerando que "a atividade 
rural do. requerente não aufere como rendimento principal da família, uma vez que sua esposa 
possui vínculo junto ao governo do Estado do Tocantins como professora." 

O recurso especial do segurado foi provido pela 02' Câmara de. Julgamento (CAJ), 
que fundamentou seu entendimento, em síntese: 

"Não há no texto legal qualquer exigência de que o segurado especial em regime 
individual de trabalho seja o arrimo de família. 
In casu, o trabalho é desenvolvido em regime individual de trabalho, tendo a 
recorrente apresentado (...) 
O fato da esposa do recorrente possui vinculação urbana como professora de rede 
estadual não permite descaracterizar o trabalho desenvolvido pelo recorrente, como 
segurado especial em regime individual de trabalho, até porque não está 
comprovado que a renda da esposa. seja efetivamente suficiente para suprir todas 
as necessidades da família. 
Portanto, s.m.j., está comprovada a condição de segurado especial de 01.01.1981 a 
31.12.1981 e de 09.09.1985 até a DER, atendido os requisitos para o Beneficio." 
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Em 08/04/2016, a APS Colinas do Tocantis/GO enviou Despacho à SRD com a 
sugestão de interposição de Uniformização de Jurisprudência com a juntada de cópias de 
decisões de Câmaras de Julgamento do' CRSS contrárias ao julgado pela 02a CAJ. 

O INSS formalizou pedido de revisão de ofício do acórdão, em 04/05/2016, com 
base nas orientações da APS. 

Em tempo, o segurado formalizou pedido de Reclamação para o imediato 
cumprimento do acórdão. 

A 02a CAJ reconheceu o pedido do INSS como Uniformização de Jurisprudência. 
Reconheceu, ainda, a divergência e o Procedimento de Uniformização de Jurisprudência foi 
admitido pelo Órgão Julgador. 

O INSS, intempestivamente, forneceu Acórdão da 01 CAJ com entendimento de 
que a renda da esposa afeta a caracterização da condição de segurado especial do instituidor. 

O segurado forneceu suas razões justificando ter comprovado por meio de nota de 
crédito rural que vive efetivamente da terra e a renda da esposa não é suficiente.para demonstrar 
que a família sobrevive apenas dos ganhos urbanos. 

Em atendimento a solicitação da DAJ, o segurado foi notificado e forneceu suas 
contrarrazões ao pedido do INSS. Volta a questionar o motivo do benefício não ter sido 
implantado. 

Instaurado pela Presidência do CRSS o presente incidente com distribuição dos 
autos a este Conselheiro. 

É o relatório. 

EMENTA. APOSENTADORIA POR IDADE. PEDIDO DE 
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDENCIA. Divergência jurisprudencial em matéria 
de direito entre Câmaras de Julgamento não demonstrada. Pretensão fundamentada em 
reexame de matéria fático-probatória. Ausência de pressupostos de admissibilidade 
contidos no inc. I do art. 63 do Regimento Interno do CRSS. Não conhecimento do pedido 
de Uniformização. 

Trata-se de análise de divergência de entendimento, no caso concreto, entre 
Câmaras de Julgamento envolvendo descaracterização da condição de segurado especial do 
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postulante em razão da constatação de rendimento mensal superior a um salário mínimo da sua 
esposa. 

Preliminarmente, cumpre informar que é da competência deste Conselho Pleno 
uniformizar a jurisprudência administrativa demonstrada por divergências jurisprudenciais 
entre as Câmaras de Julgamento em sede de recurso especial, conforme disciplinado no art. 3°, 
inc. II, do Regimento Interno do CRSS, aprovado pela Portaria MDAS n° 116/2017, a saber: 

Art. 3° Ao Conselho Pleno compete: 
(...) 
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; (...) 

Passo a analisar, ainda na fase de admissibilidade do pedido de Uniformização de 
Jurisprudência, os pressupostos do seu requerimento com a citação do art. 63, inc. I, §§ 1° e 6° 
do mesmo Regimento Interno: 

Art. 63. 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 CRSS, em sede de Recurso Especial, ou entre estes 
e resoluções do Conselho Pleno; 
(...) 
§ 1° 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. 
§ 2° É de 30 (trinta) dias o prazo para o requerimento do Pedido de Uniformização 
de Jurisprudência e para o oferecimento de contrarrazões, contados da data da 
ciência da decisão e da data da intimação do pedido, respectivamente, hipótese em 
que suspende o prazo para o seu cumprimento. 

É tempestivo o pedido. Ciência da decisão da Câmara de Julgamento (CAJ) em 
05/04/2016 com efetiva interposição acolhida em 04/05/2016. 

No caso dos autos, 02' Câmara de Julgamento (CAJ), fundamentou seu 
entendimento no fato de não estar "comprovado que a renda da esposa seja efetivamente 
suficiente para suprir todas as necessidades da família." Nos autos, houve o indicativo de 
rendimentos como professora no valor mensal de R$ 1.791,31 (um mil, setecentos e noventa e 
um reais e trinta e um centavos). 

Por sua vez, o Acórdão n° 473/2016 da O P CA da 01' Câmara de Julgamento (CAJ), 
utilizado pelo INSS como paradigma, entendeu que os rendimentos da esposa do agricultor, de 
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R$ 4.000,00 (quatro mil reais), impedia que o labor rural fosse indispensável para a própria 
subsistência ou de sua família. 

Deixo de analisar o acórdão n° 4757/2Õ17 da O la CAJ fornecido pelo INSS 
intempestivamente em 21/07/2017. 

O INSS pretende Uniformizar uma tese em um caso concreto. Isso porque a análise 
da influencia dos rendimentos de integrante do grupo familiar, na própria subsistência do seu 
grupo, pressupõe necessariamente o reexame de matéria fálico-probatória, levando em 
consideração a atividade rural desempenhada; o tamanho da área rural cultivada e rendimentos 
auferidos dessa exploração familiar, confrontados com o valor da renda remuneratória do 
integrante do grupo que se pretende excluir. 

Exatamente o que a 02a Câmara de Julgamento (CAJ) avaliou quando proferiu o 
seu acórdão e, de igual modo, o que a 01' CA da 01' Câmara de Julga_mento (CAJ) levou em 
consideração para descaracterizar a condição de segurado especial. Sequer temos parâmetros 
remuneratórios compatíveis nos processos para, pelo menos, presumir uma situação fática 
similar em ambos os casos. 

A reanalise de matéria fática-probatória não permite o acolhimento de pedido de 
Uniformização de Jurisprudência. Esse é o entendimento deste Conselho Pleno demonstrado 
pelas ementas abaixo transcritas: 

- Resolução n° 11/2018 de 27/02/2018: 

EMENTA: AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE 
RETROAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). ALEGAÇÃO DE 
AFRONTA A ENUNCIADO DO CRSS. DISCUSSÃO DE PROVA FÁTICA. 
DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE 
ADMISSIBILIDADE CONTIDOS NO § 1° DO ART. 63 .DO REGIMENTO 
INTERNO DO CRSS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE 
UNIFORMIZAÇÃO. 

-  Resolução n° 06/2016 de 23/03/2016: 

EMENTA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PEDIDO 
DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDENCIA. Divergência jurisprudencial 
entre Câmaras de Julgamento não demonstrada. Pretensão fundamentada em 
reexame de matéria fático-probatória. Ausência de pressupostos de admissibilidade 
contidos no § 1° do art. 64 do Regimento Interno do CRPS. Não conhecimento do 
pedido de Uniformização. 

Com o mesmo entendimento, Resoluções n° 32/2018 de 29-05-2018; 04/2017 de 
24/05/2017 e 23-2016 de 30/08/2016, entre outras. 
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Nesse sentido, um pressuposto de admissibilidade do Pedido de Uniformização de 
Jurisprudência não foi alcançado, que é justamente demonstrar a divergência em matéria de 
direito entre Câmaras de Julgamento. 

Por essa razão, entendo que o pedido do INSS padece do requisito de 
admissibilidade não devendo ser conhecido quanto ao mérito, posto que os acórdãos 
paradigmas -não tratam da mesma matéria contida no acórdão ora questionado. Não atende ao 
.requisito contido no inc. I do art. 63 do Regimento Interno do CRSS. 

Ante todo ao exposto, VOTO no sentido de, preliminarmente, NÃO CONHECER 
DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 

Brasília — DF, 28 de agosto de 2018. 

ROD  e 	ESPINEL DONADON 
Relator 
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DECISÓRIO 

RESOLUÇÃO N° 42 /2018 

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 UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, 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, Raquel Lúcia de Freitas, Vanda Maria Lacerda, 
Imara Sodré Sousa Neto, Daniela Milhomen Souza, Guilherme Lustosa Pires, Valter Sérgio 
Pinheiro Coelho, Eneida da Costa Alvim, Tarsila Otaviano da Costa e Adriene Cândida Borges. 

Brasília-DF, 28 de agosto de 2018 
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