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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0501240-10.2020.4.05.8303/PE

RELATOR: JUIZ FEDERAL IVANIR CESAR IRENO JUNIOR
REQUERENTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA DO NASCIMENTO SILVA
ADVOGADO: MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA (OAB PE000573)

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

1. Trata-se de pedido de uniformização de interpretação de lei federal -
PUIL - intentado pela parte autora contra acórdão proferido pela 3ª TR da
SJPE, versando sobre os reflexos do exercício da atividade urbana na qualidade de
segurado especial e no tempo de exercício de atividade rural (vulgarmente chamado
de "carência") para a concessão de aposentadoria rural pura (180 meses).

2. Na sessão virtual realizada entre os dias 11/03/2022 e 17/03/2022,
o PUIL foi admitido e afetado como representativo de controvérsia (Tema 301),
com a seguinte questão controvertida: "saber se, à luz da exigência de que o
período de exercício de atividade rural seja imediatamente anterior ao
requerimento de benefício ou implemento da idade, ainda que descontínuo,
conforme arts. 39, I, 48, §2º e 143, todos da Lei 8.213/91, o exercício de atividade
urbana por mais de 120 dias, corridos ou intercalados, no ano civil, na vigência
da Lei 11.718/2008, implica, além da perda da qualidade de segurado
especial, ruptura do perfil de trabalhador rural e interrupção da contagem do
tempo de atividade rural (carência), impedindo o somatório dos períodos
de atividade campesina anterior e posterior ao vínculo urbano que extrapolou o
limte legal, exigindo nova contagem integral do intervalo exigido por lei para a
aposentadoria por idade rural pura".

3. O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário - IBDP e
a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras
Familiares - CONTAG foram admitidos como amicus curiae (eventos 38 e 51). Os
memoriais escritos foram apresentados (eventos 37 e 51). 

4. No evento 38, após verificar cumprido todo o procedimento do §6º
do art. 16 do RI/TNU, declarei o processo apto para julgamento. 

5. O MPF se manifestou no evento 45. 
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VOTO

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 301.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGURADO ESPECIAL. APOSENTADORIA
POR IDADE RURAL PURA. VÍNCULO URBANO POSTERIOR A LEI Nº
11.718/08. PERÍODO SUPERIOR A 120 DIAS NO ANO CIVIL. EXIGÊNCIA
DE TRABALHO RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR
AO IMPLEMENTO DA IDADE/DER. DESCONTINUIDADE. PERDA DA
QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. RUPTURA DO PERFIL DE
TRABALHADOR RURAL. INTERRUPÇÃO. SOMATÓRIO DOS
PERÍODOS DE ATIVIDADE CAMPESINA ANTERIOR E POSTERIOR AO
VÍNCULO URBANO. (IM)POSSIBILIDADE. PUIL PROVIDO COM
FIXAÇÃO DE TESE. 

 

6. Da admissibilidade do PUIL

A matéria foi enfrentada de forma específica, fundamentada e
exaustiva na decisão de afetação, proferida à unanimidade por este colegiado.
Registro que não ocorreu fato superveniente à afetação a impedir o julgamento do
PUIL como representativo de controvérsia. Sem preliminares, vou ao mérito.

7. Contexto fático, controvérsia e decisões das instâncias
oridinárias

8. Extraio do relatório/voto contido no voto de afetação: 

a) a sentença e o acórdão negaram o benefício sob o fundamento de que o exercício
de atividade urbana, por mais de 120 dias, após a vigência da Lei 11.718/2008,
interrompe a contagem da tempo de atividade rural (carência) e exige novo
implemento integral dos 180 meses; 

b) o PUIL alega:

(i) o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STJ e da TNU, que vem
relativizando o prazo de 120 dias do inciso III do §9º do art. 11 da Lei 8.213/91,
introduzido pela Lei 11.718/2008, para admitir a descontinuidade por até dois anos
e meio, situação mais duradoura do que a apresentada nos presentes autos;
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(ii) "o trabalhador rural NÃO pode ser mais prejudicado por ter exercido uma
atividade urbana formal, com a qual contribuiu para a Previdência, do que se não
tivesse exercido atividade alguma, ficando, portanto, sem contribuir e fomentar o
sistema previdenciário, caso em que seria instaurada a contagem de manutenção da
qualidade de segurado";

(iii) o art. 39, I, da Lei 8.213/91 e a súmula 46 da TNU admitem que a atividade
rural seja descontinuada, sendo certo que o exercício de atividade urbana
intercalada não descaracteriza, por si só, a qualidade de segurado especial,
exigindo nova contagem integral do tempo de atividade rural (carência).

[...]

9. Divergência sobre questão de direito material devidamente demonstrada,
conforme exigido pela legislação de regência. O acórdão recorrido afirmou que se
o labor urbano após a vigência da Lei 11.718/2008 superar 120 dias por ano,
resta afastada a descontinuidade autorizada pelos arts. 39, I, 48, §2º e 143 da Lei
8.213/91, sendo o período anterior de labor rural remoto (ruptura da atividade
rural) e não admissível para fins de "carência", em somatório com o período rural
posterior ao labor urbano. Como diz o acórdão, nessa hipótese, "há uma
interrupção da carência, com prazo a ser reiniciado do zero a partir do fim do
vínculo formal remunerado, contrariamente ao que pretende o autor". Já o acórdão
paradigma da TNU autoriza o exercício de atividade urbana por até 12 meses
(descontinuidade), sem ruptura da vocação/perfil rural e reflexos negativos na
contagem do tempo de atividade rural necessário para a concessão da
aposentadoria por idade rural pura (soma dos períodos anterior e posterior ao
vínculo urbano). 

 

9. Eis, no que interessa, o teor do acórdão recorrido (transcrito na
íntegra no voto de afetação): 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. VÍNCULO
URBANO. POSTERIOR A LEI Nº 11.718/08. PERÍODO SUPERIOR A 120
DIAS NO ANO CIVIL. INTERRUPÇÃO DA CARÊNCIA. PERDA DA
QUALIDADE DE SEGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 

VOTO 

Trata-se de recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou o pedido
de aposentadoria por idade rural improcedente. Alega a autora que o fato de ter
laborado por curto tempo no meio urbano não lhe retiraria a condição de
preencher os requisitos necessários ao recebimento do benefício. 

[...]
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O ponto central, por conseguinte, é analisar se houve o efetivo trabalho rural, em
regime de economia familiar ou em alguma das exceções legalmente permitidas,
em tempo suficiente para configurar a carência.

Analisando-se o CNIS juntada aos autos do processo administrativo, verifica-se a
presença de vínculo urbano da autora mantido com a pessoa jurídica W C N
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, no período da carência,
especificamente entre 01/04/2008 a 03/03/2009, em período superior, portanto, ao
limite de 120 dias por ano civil a que alude a Lei de Benefícios.’ 

[...]

No julgamento do processo 0501497-69.2019.4.05.8303 esta Turma decidiu que o
entendimento do STJ, baseado no precedente acima transcrito, é o seguinte: se o
labor formal, “após a Lei nº 11.718/08, superou o período de 120 dias no ano, o
período anterior é remoto e não pode ser usado para carência. Para o labor
campesino anterior a esta lei, aplica o prazo de 24 meses para considerar como
remota”. Em tais situações, há uma interrupção da carência, com prazo a ser
reiniciado do zero a partir do fim do vínculo formal remunerado, contrariamente
ao que pretende o autor.

Naquela oportunidade fiquei inclusive vencido. Na ocasião argumentei que o
fundamento do precedente quanto ao período posterior a 2008 foi apresentado
como obiter dictum, já que o labor urbano superior a 24 meses no período anterior
a 2008 foi suficiente para o julgamento da questão. Admiti ter encontrado outros
precedentes no mesmo sentido relativos ao período anterior a 2008, mas nada
quanto ao período posterior. Além disso, não me parece fazer sentido que
autorizemos a concessão de benefício previdenciário para quem nunca contribuiu,
negando o direito a quem exerceu predominantemente a mesma atividade, a
despeito de ter contribuído de alguma forma com o sistema. É tratar o pior de
forma melhor. De todo modo, o certo é que a posição da Turma foi formada naquela
ocasião, não sendo do nosso conhecimento que haja nenhuma orientação superior
em sentido contrário. 

Desta forma, percebo que, considerando as peças acostadas, houve a perda da
qualidade de segurado especial do autor, haja vista a existência de vínculo urbano
superior a 120 dias após a Lei nº 11.718/08 (W C N EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS LTDA 01/04/2008 a 03/03/2009 -anexo 4, fl. 1), conforme bem
pontuou o magistrado singular. 

Destarte, verifica-se que o julgado recorrido analisou perfeitamente a lide, sendo
desnecessárias novas considerações além das já lançadas nestes autos, por força
do art. 46, da Lei nº 9.099/95, norma de acordo com os princípios que regem os
Juizados Especiais Federais.

 

10. Do resumo dos memoriais do INSS, amicus curiae e MPF
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INSS

Não se manifestou.

 

IBDP

(i) deve ser observado o princípio da uniformidade e equivalência dos
benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, sendo certo que
não existe vedação de cômputo de períodos intercalados para fins de
carência de benefício urbano;

(ii) o art. 11, §9º, III, da Lei 8.213/91 somente determina que não é
mais segurado especial aquele que exerce atividade remunerada
diversa por período superior a 120 dias, não determinando, em
momento algum, o efeito de recomeçar o cômputo do período rural
(equivalente à carência), como se jamais tivesse existido a atividde
rural;

(iii) a ruptura do perfil do trabalhador rural não determina a
desconsideração de todo o tempo rural laborado antes do afastamento,
inclusive sob pena de se criar situações absurdas, pontuando:

A vingar o entendimento de que o tempo máximo de afastamento seria de 120
dias, teríamos a seguinte situação inusitada: um segurado começou a
trabalhar na atividade rural em 2007 e se afastou apenas por um período de
120 dias desde então e agora em 2022 conta com 15 anos de atividade rural,
teria o benefício concedido. Já outro segurado iniciou na atividade rurícola
em 1975, trabalhou até 2005, passou a exercer atividade urbana, e voltou ao
meio rural em 2010, não teria direito ao benefício. No primeiro caso, o tempo
rural foi de 15 anos. No segundo caso, de 42 anos. Essa seria a intenção do
legislador?

 

(iv) na via administrativa, a descontinuidade é admitida, sem qualquer
limitação: 

Instrução Normativa 45/2010: 

Art. 145. No caso de comprovação de desempenho de atividade urbana entre
períodos de atividade rural, com ou sem perda da qualidade de segurado, poderá
ser concedido benefício previsto no inciso I do art. 39 e art. 143 , ambos da Lei nº
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8.213, de 1991, desde que cumpra o número de meses de trabalho idêntico à
carência relativa ao benefício, exclusivamente em atividade rural, observadas as
demais condições. 

Parágrafo único. Na hipótese de períodos intercalados de exercício de atividade
rural e urbana, observado o disposto nos arts. 149 e 216, o requerente deverá
apresentar um documento de início de prova material do exercício de atividade
rural após cada período de atividade urbana. 

Instrução Normativa 77/2015: 

Art. 157. No caso de comprovação de desempenho de atividade urbana entre
períodos de atividade rural, com ou sem perda da qualidade de segurado, poderá
ser concedido benefício previsto no inciso I do art. 39 e caput e § 2º do art. 48,
ambos da Lei nº 8.213, de 1991, desde que cumpra o número de meses de trabalho
idêntico à carência relativa ao benefício, exclusivamente em atividade rural.

Parágrafo único. Na hipótese de períodos intercalados de exercício de atividade
rural e urbana, observado o disposto nos arts. 159 e 233, o requerente deverá
apresentar um documento de início de prova material do exercício de atividade
rural após cada período de atividade urbana.

Art. 158. Para fins de concessão dos benefícios devidos ao trabalhador rural
previstos no inciso I do art. 39 e caput § 2º do art. 48 ambos da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991, considera-se como período de carência o tempo de efetivo
exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, correspondente ao
número de meses necessários à concessão do benefício requerido, computados os
períodos a que se referem as alíneas "d" e "i" do inciso VIII do art. 42 observando-
se que: 

I - para a aposentadoria por idade prevista no art. 230 do trabalhador rural
empregado, contribuinte individual e especial será apurada mediante a
comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício ou, conforme o caso, no mês em que cumprir o
requisito etário, computando-se exclusivamente, o período de natureza rural; e 

II - para o segurado especial e seus dependentes, para os benefícios de
aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente, pensão por morte,
auxílio-reclusão e salário-maternidade, o período de atividade rural deve ser
apurado em relação aos últimos doze ou 24 (vinte e quatro) meses, sem prejuízo da
necessária manutenção da qualidade de segurado e do preenchimento da respectiva
carência, comprovado na forma do art. 47. 

Parágrafo único. Entendem-se como forma descontínua os períodos intercalados
de exercício de atividades rurais, ou urbana e rural, com ou sem a ocorrência da
perda da qualidade de segurado, observado o disposto no art. 157.

Instrução Normativa 128/2022: 
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Art. 259. Para as aposentadorias por idade dos trabalhadores rurais, não será
considerada a perda da qualidade de segurado nos intervalos entre as atividades
rurícolas. 

Art. 116. Complementarmente à autodeclaração de que trata o § 1º do art. 115 e ao
cadastro de que trata o art. 9º, a comprovação do exercício de atividade do
segurado especial será feita por meio dos seguintes documentos, dentre outros,
observado o contido no § 1º: 

§ 2º A análise da contemporaneidade deverá ser realizada com base nos seguintes
critérios: 

I - ... 

V - na hipótese de períodos intercalados de exercício de atividade rural e urbana
superior a 120 (cento e vinte) dias no ano civil, deverá ser apresentado
instrumento ratificador (base governamental ou documento) a cada retorno à
atividade rural.

 

(v) não cabe ao INSS, na via judicial, litigar contra a posição
administrativa;

(vi) propõe a fixação das seguintes teses, alternativamente:

a) Tese principal: "Para as aposentadorias por idade dos trabalhadores
rurais, não será considerada a perda da qualidade de segurado nos
intervalos entre as atividades rurícolas”. 

b) Alternativa 1: “O exercício de atividade urbana em período
superior a 120 dias tem o condão de afastar integralmente o(s) ano (s)
em que isso ocorrer”. 

c) Alternativa 2: “Quando houver afastamento superior a 120 dias,
após o retorno, o segurado deve comprovar a atividade rural pelo
período de metade da carência exigida para a aposentadoria por
idade”. 

d) Alternativa 3: "O segurado especial somente perde essa qualidade
se houver afastamento superior a 24 meses.” 

e) Alternativa 4 (soma das anteriores): “Uma vez ultrapassado o
período de graça de 24 meses, o segurado especial somente pode
computar os períodos anteriores se contar com metade da carência

0501240-10.2020.4.05.8303 900000204281 .V50 ICJ.TNU© ICJ.TNU

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Turma Nacional de Uniformização

Data da Sessão: 15/09/2022
Pauta: 1

(minuta relacionada)



19/09/2022 15:30 :: Minutas - eproc - ::

https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_im… 8/88

exigida para o benefício”.

 

CONTAG

Apresentou argumentos na mesma linha do IBDP, requerendo a
fixação de tese nos seguintes termos: "é possível a soma de períodos
intercalados de atividade rural na contagem do período equivalente à
carência para acesso à aposentadoria rural por idade".

 

MPF

Se manifestou na linha do IBDP

 

12. Mérito

13. Eis o teor dos dispositivos legais que tratam da aposentadoria
por idade rural do segurado especial, em especial do período de atividade rural
equivalente à carência, necessário para a jubilação, conhecido e tratado vulgarmente
como "carência": 

Lei 8.213/91

Art. 39.  Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do caput do art. 11
desta Lei, fica garantida a concessão:   

I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-
reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente,
conforme disposto no art. 86 desta Lei, desde que comprovem o exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente
anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes
à carência do benefício requerido, observado o disposto nos arts. 38-A e 38-B
desta Lei; ou

[...]

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.    
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§ 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.  

[...]

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. 

 

14. Como se vê, o período rural pode ser descontínuo (questão que
será abordada oportunamente), mas deve ser imediatamente anterior ao
implemento da idade ou do requerimento de benefício. Nesse ponto, é firme a
juripsrudência da TNU e do STJ:

Súmula 54 da TNU: "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".

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE.
TRABALHADORA RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA NO
PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO IMPLEMENTO DO
REQUISITO ETÁRIO. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO
RESP 1.354.908/SP. TEMA 642/STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. 
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.354.908/SP,
representativo da controvérsia, de relatoria do Min. Mauro Campbell Marques,
Tema 642/STJ, estabeleceu que o segurado especial tem que comprovar o exercício
de atividade campesina no momento anterior ao implemento da idade mínima
para a concessão de aposentadoria rural. 
2. In casu, observa-se que o Tribunal de origem concluiu que a parte autora "não
logrou êxito em demonstrar o labor no meio campesino, na condição de segurada
especial, pelo período necessário e em data imediatamente anterior ao implemento
do requisito etário, que ocorreu no ano de 2012"(fl. 132, e-STJ). 
3. O entendimento fixado no acórdão está alinhado à orientação do STJ, razão pela
qual não merece reforma.
4. Ademais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, como
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pretendida nas razões recursais, demanda novo exame do material probante dos
autos, providência vedada em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 
5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.823.545/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 4/11/2021.) 
 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE CAMPESINA NO PERÍODO
IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. ENTENDIMENTO
FIRMADO NO RESP 1.354.908/SP, REL. MIN. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJE 10.2.2016. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (TEMA
642/STJ). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INVERSÃO DO JULGADO.
INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ,
segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 
2. Esta egrégia Corte Superior, no julgamento do REsp. 1.354.908/SP,
representativo da controvérsia, de relatoria do eminente ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Tema 642/STJ, estabeleceu que o segurado especial tem
que comprovar o exercício de atividade campesina no momento anterior ao
implemento da idade mínima para a concessão de aposentadoria rural. 
3. O tribunal de origem reconheceu a ausência de provas para atestar o exercício
da atividade rural no momento em que se atingiu o requisito etário exigido à
aposentadoria por idade rural. Entendimento diverso, conforme pretendido,
implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que
redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de
valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação
da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide
a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial. 
4. Agravo interno do particular a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no
AREsp n. 1.248.814/SP, rel. Min. , Primeira Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de
20/5/2021.) 
 

15. Quando do julgamento do tema 642 pelo STJ, o voto do relator
deixou essa exigência - trabalho rural no período imediatamente anterior ao
implemento da idade/DER - bem clara, detalhando o conceito de "imediatamente
anterior" e reconhecendo as particularidades da aposentadoria rural do
segurado especial, inclusive sob o ângulo da uniformidade e equivalência entre os
benefícios rurais e urbanos (por exemplo, a não aplicação ao benefício em questão
da regra do art. 3º, §1º, da Lei 10.666/2003): 
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Tese firmada no tema 642: O segurado especial tem que estar laborando no
campo, quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural,
momento em que poderá requerer seu benefício. Ressalvada a hipótese do direito
adquirido, em que o segurado especial, embora não tenha requerido sua
aposentadoria por idade rural, preenchera de forma concomitante, no passado,
ambos os requisitos carência e idade.

Voto do relator:

[...]

Com efeito, a tese delimitada no presente recurso especial repetitivo consiste na
comprovação do trabalho rural em número de meses correspondentes à carência,
em período imediatamente anterior ao requerimento, para fins de concessão de
aposentadoria por idade rural, no moldes do art. 55, § 3º e art. 143, ambos da Lei
8.213/1991.

[...]

Reforce-se: a tese do presente recurso especial representativo da controvérsia é
relativo ao trabalhador rural segurado especial que, para obtenção do benefício
aposentadoria rural por idade, deverá 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 da carência do
benefício.

[...]

A problemática do caso está no reconhecimento do benefício aposentadoria por
idade rural àquele segurado especial que nos moldes do art. 143 da Lei 8.213/1991
não mais trabalhava no campo no período em que completou a idade mínima,
considerando que a Lei não especifica o que deve ser entendido como período
imediatamente anterior ao do requerimento do benefício.

Acerca do tema, a jurisprudência do STJ exige que o conjunto probatório da
atividade rural comprove a carência no período imediatamente anterior ao
requerimento, mas não exige que o início de prova material diga respeito a todo
esse período, bastando início razoável de prova material corroborado por idônea
prova testemunhal. 

Quanto ao ponto, colacionam-se os seguintes precedentes:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE -
REQUISITOS - INÍCIO DE PROVA MATERIAL NÃO CORROBORADO
PELA PROVA TESTEMUNHAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO. 1. A aposentadoria rural por idade exige a observância de
dois requisitos essenciais: a) etário, quando completados 60 (sessenta) anos
de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco), se mulher; e b) o exercício da
atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente
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anterior ao requerimento, em número de meses idêntico à carência do
benefício vindicado. 2. De acordo com o art. 55, § 3º, da Lei de Benefícios, a
demonstração do direito só produzirá efeitos se baseada em início razoável
de prova material, sendo inadmissível a prova exclusivamente testemunhal. 3.
Ainda que a prova documental não se refira a todo o período de carência
exigido para a concessão do benefício, deve a prova oral ser robusta
suficientemente para estender sua eficácia, referindo-se a todo o lapso
demandado. 4. (...) 5. Recurso especial não provido. (REsp 1.312.623/SP,
Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJe 17/4/2013)

[...]

Quanto ao requisito legal relativo ao período campesino a ser comprovado, a lei
não conceituou a expressão período imediatamente anterior ao do requerimento do
benefício, tratando-se, portanto, de conceito jurídico aberto. Por isso, socorremo-
nos ao seu significado literal; o advérbio imediatamente significa de maneira
imediata, sem que haja interrupção ou demora, que ocorre no mesmo momento,
no mesmo instante, sem intervalos, de maneira consecutiva. Tem por sinônimos as
palavras: agora, incontinente, já e logo.

[...]

Constando dos autos início de prova material devidamente corroborado por idônea
prova testemunhal, resta atendida a exigência legal de comprovação do labor rural.
Neste aspecto, o Tribunal a quo foi enfático ao afirmar que, a segurada, ora
recorrida, ao completar a idade mínima exigida, contida na tabela de transição, já
havia implementado o requisito carência em virtude do exercício de atividade rural
em número de meses superior ao que seria exigível. 

Todavia, não é essa, data venia, a melhor interpretação a ser dada ao caso
concreto. Isto porque, afastando-se da atividade campesina antes do implemento
da idade mínima para a aposentadoria, o segurado especial deixa de fazer jus ao
benefício previsto no art. 48 da Lei 8.213/1991.

Nesse tipo de benefício releva justamente a prestação do serviço agrícola às
vésperas da aposentação ou, ao menos, em momento imediatamente anterior ao
preenchimento do requisito etário, o que não aconteceu. 

Em verdade, é relevante o fato de a parte autora ter parado de trabalhar no campo
antes de preencher o requisito etário. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no art.
48, § 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade como
rural, sem ter atendido a regra de carência, não fará jus à aposentadoria rural pelo
descumprimento de um dos dois únicos critérios legalmente previstos para a
aquisição do direito.

O art. 143 da Lei 8.213/1991 contém comando de que a prova do labor rural
deverá ser no período imediatamente anterior ao requerimento. O termo
imediatamente pretende evitar que pessoas, que há muito tempo se afastaram das
lides campesinas, obtenham a aposentadoria por idade rural. A norma visa
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agraciar exclusivamente aqueles que se encontram, verdadeiramente, sob a regra
de transição, isto é, trabalhando em atividade rural, quando do preenchimento da
idade.

[...]

Por outro lado, a regra prevista no art. 3º, § 1º, da Lei 10.666/2003 referente à
desnecessidade do preenchimento dos requisitos da aposentadoria não se aplica à
aposentadoria por idade rural prevista no art. 143 da Lei 8.213/1991. 

Não se mostra possível conjugar de modo favorável ao segurado especial a norma
do § 1º do art. 3º da Lei 10.666/2003, que permitiu a dissociação da comprovação
dos requisitos para os benefícios que especificou: aposentadoria por tempo de
contribuição, aposentadoria especial e aposentadoria por idade urbana, as quais
pressupõem contribuição. 

Nesse sentido o Incidente de Uniformização de Jurisprudência, Pet 7.476/PR, assim
ementado:

[...]

A despeito de a Constituição Federal de 1988 preconizar um sistema de
seguridade social distributivo e de caráter universal, resguardando a
uniformidade de direitos entre os trabalhadores urbanos e rurais, mercê da
exigência de justiça social, não é possível reconhecer o direito do segurado
especial à aposentadoria rural por idade, se afastado da atividade campestre no
período imediatamente anterior ao requerimento.

 

16. Prosseguindo, eis o teor do inciso III do § 9º do art. 11 da Lei
8.213/91 e outros dispositivos correlatos, palco da controvérsia instalada neste
PUIL:  

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:                      (Redação dada pela Lei nº 8.647, de 1993)

[...]

§ 9o  Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte
de rendimento, exceto se decorrente de:                  (Incluído pela Lei nº 11.718, de
2008)

[...]

III - exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 (cento e
vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 do
art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;                      (Redação dada pela
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Lei nº 12.873, de 2013)

§ 10.  O segurado especial fica excluído dessa categoria:                 (Incluído pela
Lei nº 11.718, de 2008)

[...]

b) enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do Regime
Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto nos incisos III, V, VII e VIII do §
9o e no § 12, sem prejuízo do disposto no art. 15;                 (Redação dada pela
Lei nº 12.873, de 2013)

 

17. Eis, na mesma linha, o disposto no art. 12 da Lei 8.212/91:

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:

[...]

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em
aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de
economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros a título de mútua
colaboração, na condição de:               (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008).

[...]

§ 10.  Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte
de rendimento, exceto se decorrente de:             (Incluído pela Lei nº 11.718, de
2008).

[...]

III - exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 (cento e
vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13
deste artigo;       (Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013)

§ 11.  O segurado especial fica excluído dessa categoria:           (Incluído pela Lei
nº 11.718, de 2008).

[...]

b) enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do Regime
Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto nos incisos III, V, VII e VIII do
§ 10 e no § 14 deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991;               (Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013)
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[...]

§ 13.  O disposto nos incisos III e V do § 10 e no § 14 deste artigo não dispensa o
recolhimento da contribuição devida em relação ao exercício das atividades de
que tratam os referidos dispositivos.                 (Redação dada pela Lei nº 12.873,
de 2013)

 

18. A princípio, os comandos legais acima citados irradiam,
exclusivamente, os seguintes efeitos jurídicos: 

(i) autorizar que o segurado especial, sem perder essa qualidade,
exerça atividade remunerada - urbana ou rural - por período não
superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano
civil;

(ii) desde que recolha as contribições respectivas dessa atividade
remunerada (de forma presumida ou real, conforme a legislação de
regência e levando em conta a natureza da filiação), esse período pode
ser computado como de exercício de atividade rural (carência) para
fins de benefício rural, em especial a aposentadoria por idade rural
pura; 

(iii) se a atividade urbana do segurado especial ultrapassar 120
dias no ano, este perderá a sua filiação originária, se enquadrando
na nova categoria pertinente de segurado obrigatório e não podendo
mais contar o tempo urbano para fins de "carência" de benefício rural;

(iv) para recuperar a qualidade de segurado especial deverá voltar a
exercer, com exclusividade, a atividade rural (inclusive com
produção de nova e contemporânea prova material), na forma do
art. 11, VI, da Lei 8.213/91, com as ressalvas dos §§ 8º e 9º do mesmo
art. 11 da Lei 8.213/91. 

 

19. Como fiz constar no voto de afetação:

16. A específica questão controversa nestes autos, e que se repete reiteradamente
das lides previdenciárias, inclusive perante a TNU, é saber se, à luz da exigência de
que o período de exercício de atividade rural seja imediatamente anterior ao
requerimento de benefício ou implemento da idade, ainda que descontínuo,
conforme arts. 39, I, 48, §2º e 143, todos da Lei 8.213/91, o exercício de atividade
urbana por mais de 120 dias, corridos ou intercalados, no ano civil, na vigência da
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Lei 11.718/2008, implica, além da perda da qualidade de segurado
especial, ruptura do perfil de trabalhador rural e interrupção da contagem do
tempo de atividade rural (carência), impedindo o somatório dos períodos
de atividade campesina anterior e posterior ao vínculo urbano que extrapolou o
limte legal, exigindo nova contagem integral do intervalo exigido por lei para a
aposentadoria por idade rural pura.  

17.  Não se pode dizer, a princípio, que uma simples leitura do inciso III do § 9º do
art. 11 da Lei 8.213/91 traz uma resposta pronta e acabada para a controvérsia
retro definida, no sentido positivo ou negativo, inclusive porque a interferência do
vínculo urbano superior a 120 dias na contagem do tempo rural descontínuo -
interrupção e exigência de nova contagem integral - não é um efeito jurídico
explícito e expresso do citado dispositivo legal, conforme visto no item 15 retro. O
efeito, explícito e expresso, refere-se à manutenção da qualidade de segurado e a
contagem ou não período urbano para fins de benefício rural.  

18. Desde a edição da súmula 46, em 2012, a TNU vem se debruçando sobre o
tema, inclusive sobre a controvérsia específica desses autos, conforme se vê dos
comentários do juiz Gláucio Ferreira Maciel, em obra coletiva editada pelo
Conselho da Justiça Federal:

[...]

 

20. Acerca da jurisprudência específica sobre a controvérsia afetada,
reproduzo trechos do voto de afetação, nos quais retratei os posicionamentos da
TNU e do STJ à época: 

[...]

19. Em consulta ao repositório de jurisprudência da TNU, verificam-se dezenas de
decisões recentes (inclusive de 12/2021) da presidência aplicando o decidido pelo
colegiado no PEDILEF nº 0505254-78.2018.4.05.8312 (julgado em 12/2019), ou
seja, que o prazo limite - na vigência da Lei 11.718/2008 - é de 12 meses e não de
120 dias. Destaco, à título de exemplo: 

[...]

PUIL 5003955-03.2018.4.04.7104/RS (19/10/2020)

Nesse aspecto, a TNU já firmou a compreensão de ser vedada
a descontinuidade do labor rural superior a 12 (doze) meses, sob pena de
ruptura da vocação ou do perfil de trabalhador rurícola, perda da
qualidade de segurado especial e proibição de que o tempo remoto de
atividade rural, aquele situado antes da referida descontinuidade, seja
somado com o tempo de atividade rural recente, sendo certo que após
o retorno ao campo, deverá ser reiniciada  a contagem completa do tempo
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necessário da atividade rural prevista na legislação, ressalvada a
possibilidade do cômputo de ambos os períodos para fins de concessão da
aposentadoria por idade híbrida ou mista, desde que cumprido o requisito
etário diferenciado e observada a tese firmada no Tema 1007/STJ (REsp n.
1674221/SP e REsp n. 1788404/PR), sob revisão.

Nesse sentido, confira-se o entendimento da TNU: 

[...]

(PEDILEF -Turma -  0505254-78.2018.4.05.8312. Relator: Juiz Federal
Atanair Nasser Ribeiro Lopes. Data do julgamento: 12/12/2019)

20. Registro, também, que as próprias decisões monocráticas
transcritas ressalvam que o citado prazo de 12 meses está em contradição com a
jurisprudência do STJ, que adoraria o de 120 dias: 

Ao examinar dissídio semelhante, a TNU fixou que a interrupção
da atividade campesina por até 12 (doze) meses no período posterior à
vigência da Medida Provisória n.º 410, de 28 de dezembro de 2007,
convertida na Lei n.º 11.718/2008, de 23 de junho de 2008, não implica perda
automática da qualidade de segurado especial, a despeito do entendimento
rigoroso do STJ, pela aplicabilidade literal da regra dos 120 (cento e vinte)
dias no ano civil, prevista no art. 11, § 9º da Lei 8.213/91 (AgRg no AREsp
203647/PB (DJe de 19/08/2016 e EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp
811512/RS (DJe de 12/08/2016). 

 

21. Como se vê, a TNU tem posiçao dominante e reiterada sobre a controvérsia
específica desses autos, embora nenhum dos seus julgados afirme tese ou traga
ementa com registro claro e expresso nesse sentido, o que, talvez, esteja a
contribuir para a disseminação de decisões conflitantes nas turmas recursais e
manejo de pedidos de uniformização. 

22. Já sobre a posição do STJ, tenho sérias dúvidas se está correta a interpretação
constante das decisões da TNU, no sentido de que o prazo de 120 dias, no período
posterior à Lei 11.718/2008, também se aplica à controvérsia específica do presente
PUIL, ou seja, ruptura do perfil de trabalhador rural e interrupção da contagem
do tempo de atividade rural (carência), impedindo o somatório dos períodos
de atividade campesina anterior e posterior ao vínculo urbano que extrapolou o
limte legal, exigindo nova contagem integral do intervalo exigido por lei. 

23. Digo isso porque, em consulta ao sítio da Corte no dia 26/01/2022, para
confecção deste voto, não localizei precedente com similitude fática e jurídica
perfeita à controvérisa acima definida.
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24. Os dois precedentes citados nas decisões monocráticas da TNU não se
encaixam. O primeiro (AgRg no AREsp 203647/PB), embora invoque na ementa o
inciso III do §9º do art. 11 da Lei 8.213/91 e o prazo de 120 dias, refere-se -
conforme consulta ao voto - a período urbano de 12 anos, anterior à Lei
11.718/2008. Além disso, não trata, expressamente, da possibilidade de somatório
dos tempos rurais anterior e posterior ao vínculo urbano. Transcrevo a ementa: 

[...]

25. Já o segundo - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 811512/RS - padece do
mesmo vício, porque se refere a período urbano entre 1999 a 2003, totalizando 04
anos e 07 meses, e defende a que "não é possível computar o tempo urbano para se
aposentar como rural", não tratando da questão do somatório de tempos rurais
anterior e posterior ao urbano. Transcrevo a ementa e trecho do voto: 

[...]

28. Como se vê, a parte autora queria somar os seguintes períodos de atividade
rural: 1974 a 1984 e 2006 a 2013. No entanto, para o STJ, os vínculos urbanos
de 07/04/1984 a 30/05/1984 e 01/12/1984 a 05/12/1986 implicaram ruptura da
atividade campensina e impediram o somatório, exigindo tempo de atividade rural
integral após a retomada das atividades rurais. 

29. Em resumo, embora exista uma sinalização por parte do STJ acerca do prazo de
120 dias, não existe, smj., "entendimento rigoroso do STJ pela aplicabilidade literal
da regra dos 120 (cento e vinte) dias no ano civil, prevista no art. 11, § 9º da Lei
8.213/91".

 

21. A jurisprudência da TNU continua sem alterações desde a
afetação. 

22. No que toca ao STJ, é importante registrar a existência de
julgado recente da 1ª Turma, que parece mais se adequar à controvérsia em
julgamento no tema 301. Falo do AgInt nos EDcl no AREsp 1771821, com a
seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PREQUESTIONAMENTO E
SÚMULA 7 DO STJ. CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE.
APOSENTADORIA RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA. PERÍODO.
PRAZO DE CARÊNCIA. SEGURADA ESPECIAL. PERDA. 
1. Não assiste razão à parte agravante quando alega que faltaria o
prequestionamento sobre o tema objeto do recurso especial da autarquia - perda da
qualidade de segurada da parte autora -, pois, conquanto não seja exigida a
menção expressa do dispositivo de lei federal, a admissibilidade do recurso na
instância excepcional pressupõe que a Corte de origem, e não apenas as partes,
tenha se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo recorrente.Inteligência da

0501240-10.2020.4.05.8303 900000204281 .V50 ICJ.TNU© ICJ.TNU

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Turma Nacional de Uniformização

Data da Sessão: 15/09/2022
Pauta: 1

(minuta relacionada)



19/09/2022 15:30 :: Minutas - eproc - ::

https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 19/88

Súmula 282 do STF. 
2. Afasta-se a arguição de não conhecimento do recurso especial em virtude do
óbice da Súmula 7 do STJ, por ser incontroverso nos autos, com base em
informações tanto do inteiro teor do acórdão recorrido quanto da sentença, que a
parte autora esteve afastada das lides agrícolas por mais de cinco anos, em outra
categoria de segurado. 
3. A Primeira Turma desta Corte, no julgamento do AgRg no REsp
n.1.354.939/CE, decidiu pela aplicação analógica do art. 15 da Lei n.8.213/1991,
que dispõe sobre a manutenção da qualidade de segurado àquele que, por algum
motivo, deixa de exercer a atividade contributiva por até 24 (vinte e quatro) meses,
o denominado "período de graça". 
4. Demonstrado que a agravante exerceu atividade urbana por período superior a
24 (vinte e quatro) meses no período de carência para a aposentadoria rural por
idade, forçosa é a manutenção da decisão agravada. 
5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.771.821/RS, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de
25/5/2022.) 
 

23. De relevante, extraio do voto do relator:

[...]

O Colegiado do Tribunal de origem, por outro lado, mesmo diante da informação
de que a autora possui anotações na Carteira de Trabalho, com "diversos vínculos
urbanos nos anos de 1979 a 1993 e 2001, bem como de vínculos rurais de curtos
períodos, como safrista, nos anos de 1994 até 2000", reformou a sentença,
concedendo à parte autora o benefício de aposentadoria rural por idade por
considerar ser possível a interrupção do labor rural no período de carência, in
verbis (e-STJ fls. 336/378):

Tenho, assim, que havendo prova de desempenho de atividade rural no
período imediatamente anterior, deve ser admitido o direito ao benefício
com o cômputo de períodos anteriores descontínuos, mesmo que tenha
havido a perda da condição de segurado, para fins de implemento de tempo
equivalente à carência exigido pela legislação de regência. 

Importa esclarecer que, nesses casos de exercício de atividade rural de
forma descontínua, reputo necessária a demonstração do retorno do
segurado ao ambiente campesino e da retomada da atividade rural em
regime de economia familiar como sua fonte de subsistência no período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo (ou implemento do
requisito etário) por um período relativamente significativo, suficiente para
permitir a conclusão de que o segurado, efetivamente, passou a sobreviver
de forma estável dos frutos de seu trabalho junto à terra. 

Para evitar um subjetivismo exacerbado na delimitação do que seria o
'período imediatamente anterior', tenho entendido ser razoável a adoção,
como tal parâmetro, do prazo previsto no parágrafo único do artigo 24 da
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Lei8.213/91, cujo teor reproduzo abaixo: 

Art. 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a
partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências.
Parágrafo único. Havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições
anteriores a essa data só serão computadas para efeito de carência depois
que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com,
no mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o
cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido. 

Obviamente que tal parâmetro a ser adotado analogicamente não deve ser
compreendido de forma absoluta, pois trata-se de apenas um referencial para
balizar a atividade do julgador, no sentido de verificar se o trabalhador
efetivamente retornou à condição de rurícola. 

Assim, o desempenho de atividade rural no período imediatamente anterior
ao implemento do etário (de 01-01-2001 a 09-11-2013) demonstra que a
parte autora inequivocamente retornou às lides rurícolas, readquirindo a
sua qualidade de segurada especial, razão pela qual deve ser admitido o
direito à contagem de período descontínuo anterior (de 09- 11-1970 a 16-
12-1979). Portanto, somando-se os períodos de atividade rural, restou
preenchida a carência necessária (180 meses) para a concessão do benefício.
(Grifos acrescidos).

Ocorre que, conforme disposto nos arts. 48 e 143 da Lei n. 8.213/1991, é devida a
aposentadoria por idade ao trabalhador rural que completar 60 anos de idade, se
homem, e 55 anos, se mulher, desde que esteja demonstrado o exercício de
atividade agrícola, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente
anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico ao período de
carência. 

Para disciplinar eventuais períodos descontínuos de atividade rural do segurado
especial, o legislador trouxe uma inovação, por meio da Lei n. 11.718/2008, ao
inciso III do § 9º do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, a qual permite o exercício de
atividade remunerada pelo segurado especial, em período de entressafra ou do
defeso não superior a 120 (cento e vinte) dias, como se observa do texto legal
infra: 

§ 9º Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra
fonte de rendimento, exceto se decorrente de: (Incluído pela Lei n. 11.718, de
2008) [...] III – exercício de atividade remunerada em período de entressafra
ou do defeso, não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou
intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei n o
8.212, de 24 julho 

Contudo, por não existir, antes do advento da Lei n. 11.718/2008, nenhum
parâmetro legal que definisse a expressão "ainda que de forma descontínua", a
referida regra, bem mais gravosa, não poderia ser aplicada retroativamente.
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Instigada a suprir a aludida lacuna legal ao tempo de serviço rural exercido antes
do advento da mencionada Lei n. 11.718/2008, a Primeira Turma desta Corte
decidiu pela aplicação analógica do art. 15 da Lei n. 8.213/1991, que dispõe sobre
a manutenção da qualidade de segurado àquele que, por algum motivo, deixa de
exercer a atividade contributiva durante o denominado "período de graça".

 Veja-se como foi resumido o acórdão: 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURADO ESPECIAL. ART. 11, § 9º, III, DA LEI 8.213/91 COM A
REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 11.718/08. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
URBANA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. ADOÇÃO, POR ANALOGIA, DOS
PRAZOS DO PERÍODO DE GRAÇA. ART. 15 DA LEI 8.213/91. AGRAVO
NÃO PROVIDO. 1. Os arts. 39, I, e 143 da Lei 8.213/91 dispõem que o
trabalhador rural enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral
de Previdência Social na forma da VII do art. 11 [segurado especial], tem
direito a requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo,
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. 2. A norma previdenciária
em vigor à época do ajuizamento da ação, antes do advento da Lei 11.718/08,
não especificava, de forma objetiva, quanto tempo de interrupção na
atividade rural seria tolerado para efeito da expressão legal "ainda que de
forma descontínua". 3. A partir do advento da Lei 11.718/08, a qual incluiu o
inciso III do § 9º do art. 11 da Lei 8.213/91, o legislador possibilitou a
manutenção da qualidade de segurado especial quando o rurícola deixar de
exercer atividade rural por período não superior a cento e vinte dias do ano
civil corridos ou intercalados, correspondentes ao período de entressafra.
Todavia, a referida regra, mais gravosa e restritiva de direito, é inaplicável
quando o exercício da atividade for anterior à inovação legal. 4. A teor do
disposto nos arts. 4º e 5º da Lei de Introdução às Normas de Direito
Brasileiro – LINDB, diante da ausência de parâmetros específicos indicados
pelo legislador originário, mostra-se mais consentânea com o princípio da
razoabilidade a adoção, de forma analógica, da regra previdenciária do art.
15 da Lei 8.213/91, que garante a manutenção da qualidade de segurado, o
chamado "período de graça". 5. Demonstrado que a parte recorrente exerceu
atividade urbana por período superior a 24 (vinte e quatro) meses no período
de carência para a aposentadoria rural por idade, forçosa é a manutenção
do acórdão recorrido .6. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp
1354939/CE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 01/07/2014). (Grifos acrescidos). 

Registre-se que, no precedente supra, a parte autora havia se distanciado das lides
rurais por período superior a 24 (vinte e quatro) meses, tal como ocorrido nos
presentes autos (1979 a 1993 e 2001), não obtendo, assim, o reconhecimento do
direito ao benefício. Ilustrativamente, cito:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE URBANA. PERÍODO. PRAZO DE CARÊNCIA. SEGURADA
ESPECIAL. PERDA. 1. A Primeira Turma desta Corte, no julgamento do
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AgRg no REsp n.1.354.939/CE, decidiu pela aplicação analógica do art. 15
da Lei n.8.213/91, que dispõe sobre a manutenção da qualidade de segurado
àquele que, por algum motivo, deixa de exercer a atividade contributiva por
até 24 (vinte e quatro) meses, o denominado "período de graça". 2.
Demonstrado que a parte recorrente exerceu atividade urbana por período
superior a 24 (vinte e quatro) meses no período de carência para a
aposentadoria rural por idade, forçosa é a manutenção da decisão agravada.
3. Agravo interno desprovido.(AgInt nos EDcl no AREsp 1.063.248/RS, de
minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe
16/06/2020).

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DO
LABOR EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR EM RAZÃO DE
VÍNCULO DE TRABALHO URBANO. DECISÃO RECORRIDA ESTÁ EM
DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL. 

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, visando, em síntese, à concessão de aposentadoria por
idade rural mediante o reconhecimento de tempo de serviço rural em regime
de economia, com efeitos financeiros a contar do requerimento
administrativo. Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No
Tribunal a quo, a sentença foi reformada para conceder o benefício de
aposentadoria por idade rural, a contar da data do requerimento
administrativo, observada a prescrição quinquenal. 

II - No tocante à descaracterização do labor em regime de economia
familiar em razão de vínculo de trabalho urbano, o art. 143 da Lei n.
8.213/1991, ao estabelecer que o tempo de labor rural seria computado,
"ainda que de forma descontínua", afasta o entendimento de que esse
tempo deveria ser ininterrupto, sem definir, entretanto, qualquer limite
temporal para as possíveis interrupções, lacuna normativa que somente foi
preenchida por ocasião da alteração promovida pela Lei n. 11.708/2008. 

III - Diante dessa lacuna na lei, o Superior Tribunal de Justiça considerou
adequado o uso, por meio da analogia, do prazo previsto para o período de
graça, conforme pode ser verificado de acordo com os seguintes julgados:
AgInt no REsp n. 1.550.757/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 20/8/2018; AgInt no REsp n.
1.572.229/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
20/4/2017, DJe 24/5/2017; AgRg no REsp n. 1.354.939/CE, Rel. Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 16/6/2014, DJe
1º/7/2014. 

IV - Sendo assim, observa-se, compulsando os autos, que a decisão recorrida
está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal, uma
vez que considerou períodos laborados com lapso temporal de
aproximadamente 20 anos - entre dois dos períodos - para a comprovação
do requisito carência. 
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V - Correta, portanto, a decisão que deu provimento ao recurso especial para
afastar o reconhecimento da qualidade de segurada especial da parte
recorrida. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1.793.424/RS, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
17/10/2019, DJe 22/10/2019).

[...]

Dessa forma, não há como modificar o julgado agravado, considerando que a
parte autora exerceu, durante o período de carência rural, diversos anos de
trabalho urbano, ou seja, em categoria diversa da de segurado especial (de 1979 a
1993 e 2001), situação que descaracteriza essa condição, como disciplinado no
citado § 9º do art. 11 da Lei n. 8.213/1991.

 

24. Inobstante o caso envolva período anterior à Lei 11.718/2008, aqui,
é forçoso reconhecer que, embora de forma não totalmente direta, o STJ
sinaliza que a perda da qualidade de segurado especial, decorrente do
afastamento das atividades rurais/trabalho urbano, por período superior ao de
graça (anterior à Lei 11.718/2008) ou mais de 120 dias de atividade urbana
(posterior à Lei 11.718/2008), viola a descontinuidade autorizada por
lei, implica interrupção da contagem da carência e não autoriza o somatório
dos períodos rurais remoto e atual. No caso, o STJ não aceitou, para fins de
carência, o somatório dos períodos de 09/11/1970 a 16/12/1979 e 01/01/2001 a
09/11/2013. 

25. Nesse contexto, é importante avançar, construindo, agora, para fins
específicos da solução da controvérsia do tema 301, um conceito ou limite para
a "descontinuidade", que deve conviver harmonicamente com o já definido conceito
de "imediatamente anterior":  "aquele realizado às vésperas da aposentação ou, ao
menos, em momento imediatamente anterior ao preenchimento do requisito etário"
(trecho do voto do relator no tema 642 do STJ). 

26. Registre-se, de início, que a "descontinuidade", ou seja, intervalos
com e sem atividades rurais, é expressamente autorizado por lei, ficando afastado
qualquer entendimento de que o tempo rural, equivalente ao da carência, para fins de
benefício, tenha que ser ininterrupto. 

27. No entanto, considerando a necessidade de que o tempo rural seja
"imediatamente anterior" ao implemento da idade/DER, para se "evitar que pessoas,
que há muito tempo se afastaram das lides campesinas, obtenham aposentadoria
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por idade rural" (trecho do voto do tema 642 do STJ), é necessário impor um
limite temporal à descontinuidade/interrupções, sob pena de, por vias
transversas, se burlar o citado requisito. 

28. Exemplifico: não é possível, segundo o STJ, exercer atividade
rural dos 15 aos 30 anos e, aos 60 anos (homem), após 30 anos sem atividade rural,
postular aposentadoria por idade como segurado especial. No caso, o período rural
não é imediatamente anterior ao implemento da idade/DER. 

29. Nessa toada, também não parece possível trabalhar na atividade
rural dos 15 aos 25 (10 anos), retomar a atividade rural aos 55 e, já aos 60, pleitear o
benefício. No caso, parece evidente que os 180 meses de atividade rural (15 anos),
embora descontínuos, não foram implementados no período imediatamente anterior
ao à idade/DER. O segundo exemplo, salvo melhor juízo, seria somente uma
derivação do primeiro, padecendo dos mesmos impedimentos legais e lógicos. 

30. E veja-se que o exemplo poderia ser mais sugestivo, ou seja, 14
anos de atividade remota e 01 ano contemporânea, ou mesmo 14,5 anos de atividade
remota e 06 meses contemporânea. No caso, sequer se poderia, como sugere o
IBDP, invocar o art. 27-A da Lei 8.213/91 para evitar essa prática, uma vez que o
citado dispositivo somente se aplica, expressamente, aos benefícios de auxílio-
doença, aposentadoria por invalidez, salário-maternidade e auxílio-reclusão.  

31. Nesse ponto, é forçoso reconhecer que voltamos a caminhar em
espaço fluído, trabalhando com conceito jurídico indeterminado, que somente pode
ser construído a partir de uma interpretação sistemática da legislação, com os
olhos voltados para a figura específica do segurado especial e de suas
particularidades (positivas e negativas), como bem definidas no voto condutor
do tema 642 no STJ. 

32. Sobre o tema, já tive a oportunidade de escrever em outra
oportunidade:

6. De início, é importante registrar que o segurado especial possui um regime
jurídico previdenciário parcialmente diverso dos demais segurados, certamente
decorrente de sua expressa previsão constitucional e das peculiaridades de sua
atividade rural/pesqueira em regime de economia familiar. Registre-se o teor do §8º
do art. 195 da CF/88: "O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o
pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas
atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes,
contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre
o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos
da lei."
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7. E essa diversidade, com viés protetivo e favorecido, se apresenta, claramente, a
título de exemplo, na idade diferenciada para aposentadoria, na forma
diferenciada de contribuição, na desvinculação entre recolhimento de
contribuição e direito ao benefício e no conceito de carência.

8. Lado outro, para que esse regime parcialmente diferenciado se sustente e
proteja, realmente, os autênticos segurados especiais que estejam na atividade
rural/pesqueira na data dos eventos previdenciários, a lei e a jurisprudência
estabeleceram restrições específicas de acesso aos benefícios rurais, como: a) o
valor do benefício de 01 SM; b) a atividade do segurado especial não produz
tempo de contribuição para aposentadoria por tempo de contribuição ou
contagem recíproca; c) não faz jus à regra de não cumprimento simultâneo dos
requisitos de acesso à aposentadoria por idade do art. 3º, §1º, da Lei 10.666/2003;
d) deve estar laborando no campo quando completa o requisito etário (tema 642
do STJ).

9. Sobre essa última restrição, destaco a tese do STJ: "O segurado especial tem que
estar laborando no campo, quando completar a idade mínima para se aposentar
por idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício. Ressalvada a
hipótese do direito adquirido, em que o segurado especial, embora não tenha
requerido sua aposentadoria por idade rural, preenchera de forma concomitante,
no passado, ambos os requisitos carência e idade."

10. Alternativamente, a lei permitiu a não aplicação dessas restrições caso o
segurado especial contribua facultativamente para o RGPS, como faz o contribuinte
individual (art. 39, II).

11. Nesse contexto, é de se ver que o tratamento diferenciado do segurado especial
decorre da lei e não viola o princípio da uniformidade de benefícios entre
populações urbanas e rurais, uma vez que, ao fim e ao cabo, o  saldo de vantagens
e restrições lhe é positivo.

 

 

33. Ao que parece, a TNU e o STJ (ver julgados transcritos no item
23 retro) sinalizam que, após a Lei 11.718/2008, o limite da descontinuidade
seria de 120 dias. Nesse sentido, eis o teor  dos comentários do juiz federal Gláucio
Ferreira Maciel, em obra coletiva editada pelo Conselho da Justiça Federal,
comentando a súmula 46 da TNU: 

A Súmula 46 da TNU consolidou o entendimento já firmado pela jurisprundência de
que a atividade urbana intercalada não impede a concessão de aposentadoria
rural, não elidindo o seu exercício, por si só, a condição de segurado especial.
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O art. 48, § 1º, da Lei n. 8.213/91 prevê a aposentadoria por idade para o segurado
especial que completar 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher, dispondo o § 2º
que 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 postulado. A descontinuidade do labor
rural é ainda admitida no art. 143 desse mesmo diploma legal. 

Em 2008, a Lei n. 11.718 incluiu um § 3º, dispondo que o trabalhador rural que não
atender o disposto no referido § 2º, mas que satisfaça essa condição (de
trabalhador rural), se forem considerados períodos de contribuição sob outras
categorias de segurado, terá direito à aposentadoria por idade, porém aos 65 anos
de idade, se homem, e aos 60, se mulher. 

A lei deixou claro que, se se somar tempo urbano com rural para o segurado se
aposentar por idade, sem que tenha completado a carência como trabalhador rural,
usa-se a idade própria da aposentadoria por idade urbana. Trata-se da chamada
aposentadoria rural híbrida. O novo texto legal também foi responsável por
implementar o parâmetro do que se considera o exercício descontínuo da
atividade rural, inserindo o inc. III no § 9º do art. 11 da Lei n. 8.213/91, para
considerá-lo até 120 dias corridos ou intercalados por ano civil. 

O problema surge então quanto ao alcance da descontinuidade a que se referem
os art. 48, § 2º e 143 da Lei n. 8.213/91, para fins de caracterização da
aposentadoria por idade de segurado especial. Se existia dúvida antes de 2008
sobre o alcance da descontinuidade a que se refere o § 2º do art. 48 da Lei n.
8.213/91, chegando a se sufragar o entendimento de que seria o prazo máximo do
período de graça – 36 meses –, a Lei n. 11.718/08, de caráter interpretativo, foi
esclarecedora. E é, nesse ponto, que tem relevância e aplicação a Súmula 46 da
TNU. 

Afinal, existe uma baliza temporal determinante para aferição da descontinuidade
do labor rural? E, se existente, qual o período, a rigor, tolerado, para a
manutenção da qualidade de segurado especial? 

Não há um critério absoluto para a aferição da descontinuidade da atividade
campesina, cuja análise dependerá da especificidade de cada caso concreto, a ser
apreciada pelo julgador. Nesse sentido, ainda que a Lei n. 11.718/08 tenha
implementado período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados, como
parâmetro de tempo admitido à interrupção do labor rural, na realidade, para fins
de concessão da chamada aposentadoria rural “pura”, a descontinuidade da
atividade rural a ser considerada pela legislação é aquela que não representa uma
ruptura definitiva do rurícola com a lavoura, situação essa que, repita-se, deve ser
analisada caso a caso, conforme as particularidades de cada região. 

Assim, o parâmetro de 120 dias por ano, estabelecido pela Lei n. 11.718/08, deve
ser tomado como um norte a guiar o julgador, não sendo, portanto, preceito
único, por não ser razoável em todos os casos, sobretudo porque o ano civil é uma
ficção jurídica sem guardar correspondência com a época de plantio. Em alguns
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lugares, dentro do mesmo estado federativo, a ausência regular de chuvas faz com
que o trabalhador rural procure emprego nas cidades e permaneça registrado como
urbano por mais de 120 dias, sob pena de prejudicar a subsistência de sua família. 

Conquanto a interpretação mais consentânea com o sistema da aposentadoria
rural seja a de exigir o cumprimento de toda a carência no trabalho campesino,
no período anterior ao requerimento administrativo ou ao implemento dos
requisitos, não afasta a condição de segurado especial a intercalação do labor
campesino com períodos curtos de trabalho não rural, não devendo ser exigido do
rurícola cumprir nova carência ou mesmo um terço dela no meio campesino para
ter direito ao benefício. 

É de registrar-se, ainda, a não exigência de desempenho exclusivo do labor rural.
Se o segurado atua no campo e na cidade e o trabalho no meio rural é o que
efetivamente proporciona a subsistência da sua família, ou seja, a atividade
profissional mais importante, não há razão para desqualificá-lo como segurado
especial. Dessa forma, não há incompatibilidade alguma entre a aposentadoria
rural “pura” e o exercício concomitante de atividade rural e urbana, desde que a
primeira, é claro, represente a fonte de renda principal para o sustento do próprio
segurado e de seu núcleo familiar. (Comentários às súmulas da Turma Nacional de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais / Conselho da Justiça Federal,
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais ; coordenador:
Frederico Augusto Leopoldino Koehler ; [autores] Alcides Saldanha Lima ... [et
al.]. – Brasília : Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2016.
ps. 237-41)

 

34. Já no PUIL retratado no item 20 retro, que representa a atual
jurisprudência dominante da TNU, esse limite é de 12 meses. 

35. Confesso, com todas as vênias, que não comungo dessa visão. 

Primeiro, porque se trata de prazo que não foi estabelecido com
esse objetivo, ou seja, regulamentar a "descontinuidade" dos arts. 39, I, 48, §2º e
143 da Lei 8.213/91. Trata-se de prazo criado, como visto no item 18 retro, para: a)
garantir ao segurado especial, por período determinado, sem perder essa qualidade,
o exercício de atividade remunerada diversa durante o ano, diante das incertezas e
sazonalidades da vida e da produção rural; b) objetivar um marco de perda da
qualidade de segurado especial e filiação a nova categoria de segurado, sem
qualquer vinculação com o conceito de "descontinuidade" citado, uma vez que a
qualidade de segurado especial pode ser retomada, rapidamente, a qualquer
momento.       
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Segundo, porque se trata de prazo muito curto para servir de
limite para a descontinuidade autorizada por lei, colocando em risco a própria
utilidade e finalidade da aposentadoria por idade rural do segurado especial,
considerada a necessidade de carência de 180 meses, implementada em momento
imediatamente anterior à idade/DER. Se a cada vínculo urbano ou afastamento da
atividade rural por 121 dias ou mais a descontinuida for afastada, será o caso, na
prática, de forte desproteção social para população marcadamente hipossuficiente. 

Terceiro, porque o afastamento da descontinuidade, em razão da
necessidade de período rural contemporâneo, exige mais que mero decurso de
tempo, demandando algum tipo de sinalização de que houve ruptura do perfil
rural do trabalhador, ou seja, que ele, de forma definitiva ou contínua, decidiu
abandonar as lides rurais como forma de garantir a sua manutenção. Confesso que,
aqui, não se deve exigir um elemento anímico para caracterizar a ruptura, sob pena
de trazer ainda mais insegurança jurídica para o tema. Assim, a caracterização da
ruptura deve ser extraída do próprio prazo de afastamento das lides rurais, que, por
si só, com uma segurança minimanente desejável, permita afirmar pela sua
ocorrência ou não. Nessa linha, como disse, o prazo de 120 dias ou mesmo o de 12
meses, por si só, não fornecem essa certeza.

Quarto, porque o próprio art. 11, §10, I, 'b' da Lei 8.213/91,
garante ao segurado especial o gozo dos períodos de graça do art. 15 do mesmo
diploma legal, que são todos maiores que os 120 dias do art. 11, §9º, III, da Lei
8.213/91. Assim, embora a redação dos textos legais citados se mostrem
contraditórias em alguma medida, é verdade que sequer a perda da qualidade de
segurado especial ocorrerá após 120 dias de atividade urbana, considerado o prazo
de graça do art. 15, II, por exemplo. 

36. E, no ponto, registre-se que a TNU, contra o meu voto, é verdade,
firmou no PUIL nº 0503487-95.2019.4.05.8303/PE, julgado em 27/05/2021, que o
segurado especial, uma vez preenchidos os requisitos legais, faz jus ao período de
graça de até 36 meses, se for o caso, com aplicação do art. 15, II e §§1º e 2º da Lei
8.213/91. 

37. Aqui, parece que se chega a um denominador objetivo, seguro,
razoável e com o mínimo amparo legal, para se impor uma limitação à
descontinuidade autorizada por lei, para que não se possa utilizar tempo rural
remoto em somatório com o contemporâneo (interrupção da carência), para fins de
aposentadoria por idade rural pura (com idade reduzida), qual seja, o prazo máximo
do período de graça do qual esse segurado pode, em tese, gozar, ou seja, 36
meses. 
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38. Em resumo, se o segurado especial deixar a atividade campesina
por mais de 36 meses, seja para o exercício de atividade urbana ou não, estará
caracterizada a ruptura do perfil rural, que impede, para fins de cumprimento
do tempo de atividade rural equivalente à carencia, no período imediatamente
anterior ao implemento da idade/DER, o somatória dos períodos anteriores e
posteriores à ruptura. 

39. Já finalizando, enfrento a questão relativa aos atos normativos do
INSS, que, segundo os amicus curiae, não limitariam a descontinuidade autorizada
por lei, permitindo o somatório de períodos intercalados, inclusive remotos e
contemporâneos.  

40. Não comungo do posicionamento dos amicus curiaes. Transcrevo
o atual regramento administrativo sobre o tema, arts. 259 e 116 da IN 128/2022: 

Art. 259. Para as aposentadorias por idade dos trabalhadores rurais, não será
considerada a perda da qualidade de segurado nos intervalos entre as atividades
rurícolas. 

Art. 116. Complementarmente à autodeclaração de que trata o § 1º do art. 115 e ao
cadastro de que trata o art. 9º, a comprovação do exercício de atividade do
segurado especial será feita por meio dos seguintes documentos, dentre outros,
observado o contido no § 1º: 

§ 2º A análise da contemporaneidade deverá ser realizada com base nos seguintes
critérios: 

I - ... 

V - na hipótese de períodos intercalados de exercício de atividade rural e urbana
superior a 120 (cento e vinte) dias no ano civil, deverá ser apresentado
instrumento ratificador (base governamental ou documento) a cada retorno à
atividade rural.

 

41. Como se vê, trata-se de regramento genérico, que não assegura, em
todas as hipóteses, o somatório de períodos intercalados de atividade rural, para fins
de aposentadoria por idade rural pura do segurado especial. Como já frisado ao
longo do voto, não se pode confundir perda da qualidade de segurado e
descontinuidade que caracteriza ruptura do perfil rural do trabalhador e viola o
requsito de tempo rural contemporâneo, imediatamente anterior ao implemento do
requisito etário/DER. Inclusive, essa é a linha que vem sendo acolhida por esta TNU
e pelo STJ, inobstante os citados regramentos administrativos. 

0501240-10.2020.4.05.8303 900000204281 .V50 ICJ.TNU© ICJ.TNU

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Turma Nacional de Uniformização

Data da Sessão: 15/09/2022
Pauta: 1

(minuta relacionada)



19/09/2022 15:30 :: Minutas - eproc - ::

https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 30/88

 42. Nesse contexto, faço uma síntese das conclusões deste voto:

(i) do art. 11, §9º, III, da Lei 8.213/91, podem se extrair os
seguintes comandos normativos: 

a) autorizar que o segurado especial, sem perder essa qualidade,
exerça atividade remunerada - urbana ou rural - por período não
superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano
civil;

b) desde que recolha as contribições respectivas dessa atividade
remunerada (de forma presumida ou real, conforme a legislação de
regência e levando em conta a natureza da filiação), esse período pode
ser computado como de exercício de atividade rural (carência) para
fins de benefício rural, em especial a aposentadoria por idade rural
pura; 

c) se a atividade urbana do segurado especial ultrapassar 120 dias
no ano, este perderá a sua filiação originária, se enquadrando na
nova categoria pertinente de segurado obrigatório e não podendo mais
contar o tempo urbano para fins de "carência" de benefício rural;

d) para recuperar a qualidade de segurado especial deverá voltar a
exercer, com exclusividade, a atividade rural (inclusive com
produção de nova e contemporânea prova material), na forma do
art. 11, VI, da Lei 8.213/91, com as ressalvas dos §§ 8º e 9º do mesmo
art. 11 da Lei 8.213/91. 

 

(ii) conjugando a exigência de que o período rural seja imediatamente
anterior ao implemento da idade/DER e a descontinuida autorizada por lei, à luz da
atual jurisprudência do STJ e da TNU, somente se o segurado especial deixar a
atividade campesina por mais de 36 meses, seja para o exercício de atividade urbana
ou não, estará caracterizada a ruptura do perfil rural, que implica interrupção da
"carência" e a impossibilidade de somatório dos períodos anteriores e posteriores à
ruptura.  

43. Da fixação da tese

44. Propõe-se a fixação de tese nos seguintes termos:
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(i) o exercício de atividade urbana por mais de 120 dias, corridos
ou intercalados, no ano civil, na vigência da Lei 11.718/2008, não
implica ruptura do perfil de trabalhador rural e interrupção da
contagem do tempo de atividade rural (carência), não impedindo o
somatório dos períodos de atividade campesina anterior e
posterior ao vínculo urbano que extrapolou o limite legal, para fins
da aposentadoria por idade rural pura do segurado especial;

(ii) somente o afastamento da atividade rural por mais de 36 meses
ininterruptos implica ruptura do perfil rural e interrupção da
contagem do tempo de atividade rural (carência), impedindo o
somatório dos períodos de labor campesino anterior e posterior à
ruptura, para fins da aposentadoria por idade rural pura do
segurado especial, exigindo nova contagem integral.

 

45. Da aplicação da tese ao caso concreto

46. No caso concreto, o vínculo de trabalho, que provocou a
interrupção da carência, durou somente 11 meses (01/04/2008 a 03/03/2009),
estando muito aquém do limite fixado na tese acima sufragada. Assim, é necessário
o retorno dos autos à TR de origem para adequação do julgado ao decidido neste
PUIL representativo de controvérsia. 

47. Da conclusão

48. Em face do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao PUIL,
julgando-o como representativo de controvérsia, para fixar a tese do tema 301
conforme item 44 retro e determinar o retorno dos autos à TR de origem para
adequação, na forma do item 46 retro. 

 

 

 

Documento eletrônico assinado por IVANIR CESAR IRENO JUNIOR, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está
disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador
900000204281v50 e do código CRC 6246a6d3. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): IVANIR CESAR IRENO JUNIOR 
Data e Hora: 24/6/2022, às 8:12:35 
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0501240-10.2020.4.05.8303/PE

RELATOR: JUIZ FEDERAL IVANIR CESAR IRENO JUNIOR
REQUERENTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA DO NASCIMENTO SILVA

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VOTO-VISTA

EMENTA:  PREVIDENCIÁRIO. TEMA 301 DA TNU. PRAZO DE 120 DIAS
DO INCISO III DO § 9º DO ART. 11 DA LEI 8.213/91, INTRODUZIDO PELA
LEI 11.718/2008, COMO LIMITE PARA DESCONTINUIDADE DA
ATIVIDADE CONSIDERADA ESPECIAL RURAL. IDONEIDADE, POR SER
ESCOLHA LEGISLATIVA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DENTRO DE UM
CONJUNTO DE MUDANÇAS HISTÓRICAS QUE CONFERIU ESPECIAL
PROTEÇÃO AO SEGURADO ESPECIAL RURAL.  O § 2º DO ART. 48 DA LEI
N. 8.213/91 GARANTE O DIREITO À APOSENTADORIA AO SEGURADO
ESPECIAL RURAL CONSIDERANDO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO
AINDA QUE DE FORMA DESCONTÍNUA. DESCONTINUIDADE NÃO É
INTERRUPÇÃO DENTRO DA REGÊNCIA LEGAL ESPECÍFICA,
PRINCIPALMENTE DE FORMA A SEPULTAR PERÍODO REMOTO DO
SEGURADO ESPECIAL RURAL. EMBORA POSSÍVEL TAL ESCOLHA, ELA
DEVE SER OPERADA PELA NORMA JURÍDICA E NÃO A PARTIR DA SUA
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PROVIMENTO DO INCIDENTE.

1. O prazo de 120 dias do inciso III do § 9º do art. 11 da Lei 8.213/91, introduzido
pela lei 11.718/2008, como limite para descontinuidade da atividade considerada
especial rural, reveste-se de idoneidade, por ser escolha legislativa razoável e
proporcional dentro de um conjunto de mudanças históricas que conferiu especial
proteção ao segurado especial rural.  

2. Porém, uma vez que o inciso I do art. 39, § 2º do art. 48 e art. 143, todos da Lei
n. 8.213/91, garantem o direito à aposentadoria ao segurado especial rural
considerando tempo de serviço prestado, ainda que de forma descontínua, não há
falar em interrupção do prazo de forma a perder período remoto, tão somente
considerando descontinuado o ano civil onde haja o exercício de mais de 120 dias
corridos ou intercalados em atividade distinta. 

3.  Descontinuidade não é interrupção, de modo a sepultar período remoto do
segurado especial rural, como se não houvesse existido.  Conquanto essa possa vir
a ser uma escolha legislativa, não é isso que se extrai da análise das normas
regedoras do assunto para o momento atual. Dita escolha só pode ou deve ser
operada pela norma jurídica e não a partir da sua interpretação restritiva.
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4. Fixação de tese: I)  Não é segurado especial o membro de grupo familiar que
possuir outra fonte de rendimento decorrente de exercício de atividade
remunerada em período superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou
intercalados, no ano civil em que isso ocorrer (inciso III do § 9º do art. 11 da Lei
8.213/91); II)  A norma jurídica assegura o direito à aposentadoria por idade para
os segurados especiais rurais que comprovem o exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício
requerido (inciso I do art. 39, § 2º do art. 48 e art. 143 da Lei n. 8.213/91); III)
A descontinuidade acarretada pelo exercício de atividade remunerada em período
superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil em que
isso ocorrer (inciso III do § 9º do art. 11 da Lei 8.213/91), não implica perda do
tempo de exercício de atividade rural até então existente, muito menos constitui-se
em impeditivo à soma do tempo rural remoto e posterior.

4. Provimento do incidente.

Relatório.

Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal -
PUIL - movido por MARIA DE FATIMA FERREIRA DO NASCIMENTO
SILVA em face de acórdão proferido pela 3ª TRSJPE na ação que move em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Aduz-se: a) o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STJ e da
TNU, que vem relativizando o prazo de 120 dias do inciso III do §9º do art. 11 da
Lei 8.213/91, introduzido pela Lei 11.718/2008, para admitir a descontinuidade por
até dois anos e meio, situação mais duradoura do que a apresentada nos presentes
autos; b) "o trabalhador rural NÃO pode ser mais prejudicado por ter exercido uma
atividade urbana formal, com a qual contribuiu para a Previdência, do que se não
tivesse exercido atividade alguma, ficando, portanto, sem contribuir e fomentar o
sistema previdenciário, caso em que seria instaurada a contagem de manutenção da
qualidade de segurado"; c) o art. 39, I, da Lei 8.213/91 e a súmula 46 da TNU
admitem que a atividade rural seja descontinuada, sendo certo que o exercício de
atividade urbana intercalada não descaracteriza, por si só, a qualidade de segurado
especial, exigindo nova contagem integral do tempo de atividade rural (carência).
Invocou paradigmas que justificariam a admissibilidade. Pediu o provimento.

O PUIL foi inadmitido na origem, por estar o acórdão recorrido em
consonância com a jurisprudência do STJ. Interposto agravo, os autos foram
remetidos à TNU e o PUIL admitido pela presidência.  

Na sessão virtual realizada entre os dias 11/03/2022 e 17/03/2022, o
PUIL foi admitido e afetado como representativo de controvérsia (Tema 301), com
a seguinte questão controvertida: 
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"Saber se, à luz da exigência de que o período de exercício de atividade rural seja
imediatamente anterior ao requerimento de benefício ou implemento da idade,
ainda que descontínuo, conforme arts. 39, I, 48, §2º e 143, todos da Lei 8.213/91,
o exercício de atividade urbana por mais de 120 dias, corridos ou intercalados, no
ano civil, na vigência da Lei 11.718/2008, implica, além da perda da qualidade de
segurado especial, ruptura do perfil de trabalhador rural e interrupção da
contagem do tempo de atividade rural (carência), impedindo o somatório dos
períodos de atividade campesina anterior e posterior ao vínculo urbano que
extrapolou o limte legal, exigindo nova contagem integral do intervalo exigido por
lei para a aposentadoria por idade rural pura".

O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário - IBDP e
a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras
Familiares - CONTAG foram admitidos como amicus curiae (eventos 38 e 51). Os
memoriais escritos foram apresentados (eventos 37 e 51). 

O IBDP afirmou: (i) deve ser observado o princípio da uniformidade e
equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, sendo certo
que não existe vedação de cômputo de períodos intercalados para fins de carência de
benefício urbano; (ii) o art. 11, §9º, III, da Lei 8.213/91 somente determina que não
é mais segurado especial aquele que exerce atividade remunerada diversa por
período superior a 120 dias, não determinando, em momento algum, o efeito de
recomeçar o cômputo do período rural (equivalente à carência), como se jamais
tivesse existido a atividde rural; (iii) a ruptura do perfil do trabalhador rural não
determina a desconsideração de todo o tempo rural laborado antes do afastamento,
inclusive sob pena de se criar situações absurdas, pontuando: A vingar o
entendimento de que o tempo máximo de afastamento seria de 120 dias, teríamos a
seguinte situação inusitada: um segurado começou a trabalhar na atividade rural em
2007 e se afastou apenas por um período de 120 dias desde então e agora em 2022
conta com 15 anos de atividade rural, teria o benefício concedido. Já outro segurado
iniciou na atividade rurícola em 1975, trabalhou até 2005, passou a exercer atividade
urbana, e voltou ao meio rural em 2010, não teria direito ao benefício. No primeiro
caso, o tempo rural foi de 15 anos. No segundo caso, de 42 anos. Essa seria a
intenção do legislador? (iv) na via administrativa, a descontinuidade é admitida, sem
qualquer limitação: Instrução Normativa 45/2010 (art. 145), Instrução
Normativa 77/2015 (arts. 157 e 158) e  Instrução Normativa 128/2022 (arts. 259
e 116); (v) não cabe ao INSS, na via judicial, litigar contra a posição
administrativa; (vi) propõe a fixação das seguintes teses, alternativamente: 

a) Tese principal: "Para as aposentadorias por idade dos trabalhadores rurais, não
será considerada a perda da qualidade de segurado nos intervalos entre as
atividades rurícolas”. 

b) Alternativa 1: “O exercício de atividade urbana em período superior a 120 dias
tem o condão de afastar integralmente o(s) ano (s) em que isso ocorrer”. 
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c) Alternativa 2: “Quando houver afastamento superior a 120 dias, após o retorno,
o segurado deve comprovar a atividade rural pelo período de metade da carência
exigida para a aposentadoria por idade”. 

d) Alternativa 3: "O segurado especial somente perde essa qualidade se houver
afastamento superior a 24 meses.” 

e) Alternativa 4 (soma das anteriores): “Uma vez ultrapassado o período de graça
de 24 meses, o segurado especial somente pode computar os períodos anteriores se
contar com metade da carência exigida para o benefício”.

O CONTAG apresentou argumentos na mesma linha do IBDP,
requerendo a fixação de tese nos seguintes termos: "é possível a soma de períodos
intercalados de atividade rural na contagem do período equivalente à carência para
acesso à aposentadoria rural por idade".

O MPF se manifestou na linha do IBDP.

No evento 38, após verificar cumprido todo o procedimento do §6º do
art. 16 do RI/TNU, o processo tornou-se apto para julgamento. 

Na sessão de 15.06.2022, o eminente relator, Juiz Federal Ivanir César
Ireno Júnior, apresentou voto provendo o PUIL e propondo a seguinte tese:

(i) o exercício de atividade urbana por mais de 120 dias, corridos ou intercalados,
no ano civil, na vigência da Lei 11.718/2008, não implica ruptura do perfil de
trabalhador rural e interrupção da contagem do tempo de atividade rural
(carência), não impedindo o somatório dos períodos de atividade campesina
anterior e posterior ao vínculo urbano que extrapolou o limite legal, para fins da
aposentadoria por idade rural pura do segurado especial;

(ii) somente o afastamento da atividade rural por mais de 36 meses ininterruptos
implica ruptura do perfil rural e interrupção da contagem do tempo de atividade
rural (carência), impedindo o somatório dos períodos de labor campesino anterior
e posterior à ruptura, para fins da aposentadoria por idade rural pura do
segurado especial, exigindo nova contagem integral.

Pedi vista, então, para melhor análise dos autos e apresento a solução
jurídica adiante.

Foi o histórico do essencial.

Fundamentação.

I. Normatização básica de regência.
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Importa registrar a evolução legislativa da matéria:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:

(...)

§ 9o  Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte
de rendimento, exceto se decorrente de:                  (Incluído pela Lei nº 11.718, de
2008)

(...)

III – exercício de atividade remunerada em período de entressafra ou do defeso,
não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil,
observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 julho de
1991;                   (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

III - exercício de atividade remunerada em período não superior a cento e vinte
dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991;                    (Redação dada pela Medida
Provisória nº 619, de 2013)

III - exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 (cento e
vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 do
art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;                      (Redação dada pela
Lei nº 12.873, de 2013)

Art. 39.  Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do caput do art. 11
desta Lei, fica garantida a concessão:   (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-
reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente,
conforme disposto no art. 86 desta Lei, desde que comprovem o exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente
anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à
carência do benefício requerido, observado o disposto nos arts. 38-A e 38-B desta
Lei; ou       (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - dos benefícios especificados nesta Lei, observados os critérios e a forma de
cálculo estabelecidos, desde que contribuam facultativamente para a Previdência
Social, na forma estipulada no Plano de Custeio da Seguridade Social.

Parágrafo único. Para a segurada especial fica garantida a concessão do salário-
maternidade no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 (doze) meses
imediatamente anteriores ao do início do benefício.          (Incluído pela Lei nº
8.861, de 1994)
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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.            (Redação dada pela Lei nº 9.032, de
1995)

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta 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.           (Redação Dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

§ 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.            (Redação dada pela Lei nº 11,718, de 2008)

§ 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.             (Incluído pela Lei nº 11,718, de 2008)

§ 4o  Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será
apurado de acordo com o disposto  no inciso II do caput do art. 29 desta Lei,
considerando-se como salário-de-contribuição mensal do período como segurado
especial o limite mínimo de salário-de-contribuição da Previdência
Social.            (Incluído pela Lei nº 11,718, de 2008)

O § 9º do art. 11 foi originalmente inserido pela Lei n. 11.718/2008
que, nada obstante, sofreu o que parecem ser apuros terminológicos. Como se
verifica, nuclearmente, preservou-se a inovação no sentido de que aquele que
exercer atividade remunerada em período superior a 120 (cento e vinte) dias,
corridos ou intercalados, no ano civil não é segurado especial. É isso que diz a
norma, de forma um tanto quanto seca.

II. Entendimento para períodos anteriores à Lei n. 11.718/2008.

Para as hipóteses anteriores à Lei n. 11.718/2008, que incluiu o inciso
III do § 9º do art. 11 da Lei n. 8.213/91, o STJ definiu que, como não havia baliza
legal, o prazo seria o da graça (art. 15, II c.c. § 1º da Lei n. 8.213/91), no total de
24 meses (12 meses mais 12 meses em caso de 120 meses de tempo de exercício
de rurícola):
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PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURADO ESPECIAL. ART. 11, § 9º, III, DA LEI 8.213/91 COM A REDAÇÃO
ANTERIOR À LEI 11.718/08. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA NO
PERÍODO DE CARÊNCIA. ADOÇÃO, POR ANALOGIA, DOS PRAZOS DO
PERÍODO DE GRAÇA. ART. 15 DA LEI 8.213/91. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Os arts. 39, I, e 143 da Lei 8.213/91 dispõem que o trabalhador rural
enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social na
forma da VII do art. 11 [segurado especial], tem direito a requerer aposentadoria
por idade, no valor de um salário mínimo, 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.

2. A norma previdenciária em vigor à época do ajuizamento da ação, antes do
advento da Lei 11.718/08, não especificava, de forma objetiva, quanto tempo de
interrupção na atividade rural seria tolerado para efeito da expressão legal "ainda
que de forma descontínua".

3. A partir do advento da Lei 11.718/08, a qual incluiu o inciso III do § 9º do art.
11 da Lei 8.213/91, o legislador possibilitou a manutenção da qualidade de
segurado especial quando o rurícola deixar de exercer atividade rural por período
não superior a cento e vinte dias do ano civil, corridos ou intercalados,
correspondentes ao período de entressafra. Todavia, a referida regra, mais
gravosa e restritiva de direito, é inaplicável quando o exercício da atividade for
anterior à inovação legal.

4. A teor do disposto nos arts. 4º e 5º da Lei de Introdução às Normas de Direito
Brasileiro - LINDB, diante da ausência de parâmetros específicos indicados pelo
legislador originário, mostra-se mais consentânea com o princípio da
razoabilidade a adoção, de forma analógica, da regra previdenciária do art. 15 da
Lei 8.213/91, que garante a manutenção da qualidade de segurado, o chamado
"período de graça".

5. Demonstrado que a parte recorrente exerceu atividade urbana por período
superior a 24 (vinte e quatro) meses no período de carência para a aposentadoria
rural por idade, forçosa é a manutenção do acórdão recorrido.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, 1ª. T., AgRg no REsp n. 1.354.939/CE, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
julgado em 16/6/2014, DJe de 1/7/2014).

Não foi um julgado de Seção ou de alguma forma hoje considerado
como qualificado (art. 927 do CPC).  Porém, é fato que vem sendo aplicado de
forma reiterada por ambas as Turmas com competência para a matéria, donde
configura-se em precedente fortemente persuasivo:
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1ª. Turma.

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE URBANA NO PRAZO DE CARÊNCIA. PERÍODO SUPERIOR A
TRINTA E SEIS MESES. QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL. PERDA. 

1. A aposentadoria por idade ao trabalhador rural será devida àquele que
completar 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher, desde que esteja
demonstrado o exercício de atividade agrícola, ainda que de forma descontínua, no
período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses
idêntico ao período de carência. Inteligência dos arts. 48 e 143 da Lei n.
8.213/1991.

2. Por não existir, antes do advento da Lei n. 11.718/2008, nenhum parâmetro
legal que definisse a expressão "ainda que de forma descontínua", a referida
regra, bem mais gravosa, não poderia ser aplicada retroativamente, razão pela
qual a Primeira Turma desta Corte decidiu pela aplicação analógica do art. 15 da
Lei n. 8.213/1991, que disciplina a manutenção da qualidade de segurado àquele
que, por algum motivo, deixa de exercer a atividade contributiva durante o
denominado "período de graça". 

3. Caso em que a condição de segurada especial da parte autora descaracterizou-se
diante do exercício de atividade urbana por tempo superior a 36 (trinta e seis)
meses.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ, 1ª. T., AgInt no REsp n. 1.793.246/PR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 17/10/2019).

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE URBANA NO PRAZO DE CARÊNCIA POR PERÍODO SUPERIOR A
24 (VINTE E QUATRO) MESES. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADA
ESPECIAL. EXCEÇÃO DO § 1º DO ART. 3º DA LEI N. 10.666/2003.
INAPLICABILIDADE.

1. A aposentadoria por idade ao trabalhador rural será devida àquele que
completar 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher, desde que esteja
demonstrado o exercício de atividade agrícola, ainda que de forma descontínua, no
período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses
idêntico ao período de carência. Inteligência dos arts. 48 e 143 da Lei n.
8.213/1991.

2. Caso em que o Tribunal de origem concluiu que estaria demonstrada a condição
de segurada especial da parte autora, ressaltando que o exercício de atividade
urbana por cerca de 28 (vinte e oito) meses não descaracterizaria seu vínculo rural,
por ter sido breve em comparação aos 168 (cento e sessenta e oito) meses de
trabalho agrícola.
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3. Por não existir, antes do advento da Lei n. 11.718/2008, nenhum parâmetro
legal que definisse a expressão "ainda que de forma descontínua", a referida
regra, bem mais gravosa, não poderia ser aplicada retroativamente, razão pela
qual a Primeira Turma desta Corte decidiu pela aplicação analógica do art. 15 da
Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre a manutenção da qualidade de segurado àquele
que, por algum motivo, deixa de exercer a atividade contributiva durante o
denominado "período de graça". 

4. Não socorre à agravante a pretensão de estender o período de graça ao limite de
36 (trinta e seis) meses, porquanto o § 2º art. 15 da Lei de Benefícios acresce mais
doze meses de manutenção da qualidade de segurado tão somente ao trabalhador
que comprova a situação de desemprego por meio de "registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social", situação inaplicável aos rurícolas
sem vínculos trabalhistas.

5. A exceção introduzida pela norma do § 1º do art. 3º da Lei n. 10.666/2003, ao
permitir a dissociação da prova dos requisitos, restringe-se a benefícios específicos,
entre os quais não se encontra a aposentadoria rural por idade, dirigida ao
segurado especial, mas apenas aos beneficiários de aposentadoria por
contribuição, especial e por idade urbana, casos em que o cumprimento da
carência se dá pelo efetivo recolhimento das contribuições.

6. Agravo interno desprovido.

(STJ, 1ª. T., AgInt no REsp n. 1.572.229/PR, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 24/5/2017).

2ª. Turma.

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DO LABOR
EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR EM RAZÃO DE VÍNCULO DE
TRABALHO URBANO. DECISÃO RECORRIDA ESTÁ EM DESCONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, visando, em síntese, à concessão de aposentadoria por idade rural
mediante o reconhecimento de tempo de serviço rural em regime de economia, com
efeitos financeiros a contar do requerimento administrativo. Na sentença, julgaram-
se improcedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para
conceder o benefício de aposentadoria por idade rural, a contar da data do
requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal.

II - No tocante à descaracterização do labor em regime de economia familiar em
razão de vínculo de trabalho urbano, o art. 143 da Lei n. 8.213/1991, ao
estabelecer que o tempo de labor rural seria computado, "ainda que de forma
descontínua", afasta o entendimento de que esse tempo deveria ser ininterrupto,
sem definir, entretanto, qualquer limite temporal para as possíveis interrupções,
lacuna normativa que somente foi preenchida por ocasião da alteração promovida
pela Lei n. 11.708/2008.
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III - Diante dessa lacuna na lei, o Superior Tribunal de Justiça considerou
adequado o uso, por meio da analogia, do prazo previsto para o período de graça,
conforme pode ser verificado de acordo com os seguintes julgados: AgInt no
REsp n. 1.550.757/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
14/8/2018, DJe 20/8/2018; AgInt no REsp n. 1.572.229/PR, Rel. Ministro Gurgel
de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 24/5/2017; AgRg no REsp
n. 1.354.939/CE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado
em 16/6/2014, DJe 1º/7/2014.

IV - Sendo assim, observa-se, compulsando os autos, que a decisão recorrida está
em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal, uma vez que
considerou períodos laborados com lapso temporal de aproximadamente 20 anos -
entre dois dos períodos - para a comprovação do requisito carência.

V - Correta, portanto, a decisão que deu provimento ao recurso especial para
afastar o reconhecimento da qualidade de segurada especial da parte recorrida.

VI - Agravo interno improvido.

(STJ, 2ª. T., AgInt no REsp n. 1.793.424/RS, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em
17/10/2019, DJe de 22/10/2019).

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR IDADE
RURAL. SEGURADO ESPECIAL. ATIVIDADE URBANA. PERÍODO ANTERIOR
À LEI N. 11.718/2008. TEMPO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO EM
PRECEDENTE DESTA CORTE. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO
PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REQUISITOS
QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE. MATÉRIA
REPETITIVA.

1. No período anterior à vigência da Lei n. 11.718/2008, perde a qualidade de
segurado especial aquele que interrompe a atividade rural por período superior ao
da graça (AgRg no REsp 1.354.939/CE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Primeira Turma, julgado em 16/6/2014, DJe 1º/7/2014).

2. O segurado especial tem que estar laborando no campo quando completar a
idade mínima para aposentar-se por idade (REsp 1.354.908/SP - sistemática dos
recursos repetitivos).

3. Agravo interno não provido.

(STJ, 2ª. T., AgInt no REsp n. 1.550.757/PR, rel. Min. Og Fernandes, julgado em
14/8/2018, DJe de 20/8/2018).

É dizer, para momento em que não havia norma legal expressa
prevendo (= Lei n. 11.718/2018), razoável estabelecer-se o critério da graça. 

III. A vexata quaestio: norma expressa.
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A questão que se apresenta no presente representativo é mais sensível,
porque põe-se em xeque norma hialina:  o inciso III do § 9º do art. 11 da Lei n.
8.213/91 e sua repercussão para fins de descontinuação da atividade rural de
subsistência.

Pode-se não gostar do preceito, mas ele existe e ignorá-lo não se
afigura plausível ou aconselhável, conquanto se possa, evidentemente, dar contornos
mais claros.

O primeiro desafio é saber se a descontinuidade se dá inflexivelmente
com o só exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 (cento e
vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil.

O segundo e mais difícil é se o seu desbordamento significa
também interrupção do tempo necessário à obtenção do benefício, de modo a
demandar-se reabertura de prazo, e, portanto, inviabilizando a soma de tempo
remoto e atual.

IV. As alterações legislativas no art. 48 da Lei n. 8.213/91, a
progressiva proteção do segurado especial rural e daqueles a ele assemelhados e
a legitimidadade da escolha legislativa do inciso III do § 9º do art. 11 da Lei n.
8.213/91.

Era o seguinte o teor da Lei n. 8.213/91, em sua forma originária:

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, ou 60 (sessenta), se mulher, reduzidos esses limites para 60 e 55 anos de
idade para os trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos
na alínea a do inciso I e nos incisos IV e VII do art. 11.

Parágrafo único. A comprovação de efetivo exercício de atividade rural será feita
com relação aos meses imediatamente anteriores ao requerimento do benefício,
mesmo que de forma descontínua, durante período igual ao da carência do
benefício, ressalvado o disposto no inciso II do art. 143.

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:

I - como empregado:                (Redação dada pela Lei nº 8.647, de 1993)

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;

(...)
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IV - como trabalhador autônomo:                  (Revogado pela Lei nº 9.876, de
26.11.1999)

a) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou
mais empresas, sem relação de emprego;                   (Revogado pela Lei nº 9.876,
de 26.11.1999)

b) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não;

(...)

VII - como segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas
atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o
auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros
e filhos maiores de 14 (quatorze) anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem,
comprovadamente, com o grupo familiar respectivo.

Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório do
Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea a do inciso I, ou do inciso
IV ou VII do art. 11 desta lei, ou os seus dependentes, podem requerer, conforme o
caso:

(...)

II - aposentadoria por idade, no valor de 1 (um) salário mínimo, durante 15
(quinze) anos, contados a partir da data da vigência desta lei, desde que seja
comprovado o exercício de atividade rural nos últimos 5 (cinco) anos anteriores à
data do requerimento, mesmo de forma descontínua, não se aplicando, nesse
período, para o segurado especial, o disposto no inciso I do art. 39.

Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei,
fica garantida a concessão:

I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-
reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove o
exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período,
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses
correspondentes à carência do benefício requerido; ou

No formato clássico, havia a necessidade de exercício de atividade
rural, já previsto que poderia dar-se de forma descontínua. Ocorre que quanto aos
últimos 5 anos anteriores à data do requerimento, existia a imperiosidade da
comprovação também, mesmo que de forma descontínua (inciso II do art. 143 da
Lei n. 8.213/91). 
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Deu-se que a jurisprudência entendeu que deveriam ser comprovados
somente os 5 anos ininterrruptos anteriores à data do requerimento ou
implemento da idade, dada a redação estrita da norma, não se exigindo
carência de 180 contribuições (= 15 anos). Foram vários os julgados em tal
sentido:

"PREVIDENCIÁRIO - TRABALHADOR RURAL - APOSENTADORIA POR IDADE
- COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA - ART. 143 DA LEI N.º 8.213/91.

Na hipótese de requerimento administrativo do benefício de aposentadoria por
idade, sob a égide da redação original do art. 143 da Lei nº 8.213/91, o
trabalhador rural deverá comprovar o exercício do labor agrícola nos últimos 5
(cinco) anos anteriores ao requerimento do benefício, ainda que de forma
descontínua.

Precedente.

Recurso não conhecido".

(STJ, 5a. T., REsp n. 487.944/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
julgado em 6/11/2003, DJ de 15/12/2003, p. 367.)

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO, RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO
PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA
DO ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. RURÍCOLA. APOSENTADORIA. VALOR
MÍNIMO. CARÊNCIA. INEXIGIBILIDADE.

1. Não obstante o fato de o recorrente sustentar dissídio pretoriano, desprezou as
recomendações do art. 541, parágrafo único c/c o art. 255 e parágrafos do RISTJ,
não logrando demonstrar, de forma analítica, com transcrição de trechos
divergentes de acórdãos paradigmas, não se aperfeiçoando pela simples citação de
ementas, o verberado dissenso jurisprudencial, incidindo, pois, no contexto
delineado, ao conhecimento do recurso especial, o óbice da súmula 284 da Suprema
Corte.

2. Até 1995, quando do advento da Lei nº 9.032, além do fator idade (60 anos para
os homens e 55 anos para as mulheres) a fruição do benefício da aposentadoria de
valor mínimo pelo rurícola condiciona-se apenas ao trabalho rural por um tempo
de cinco anos, ainda que em forma descontínua, não se reclamando período de
carência de 180 (cento e oitenta) contribuições mensais (Lei nº 8.213/91 - arts. 26,
III, 39, I, 48, § 1º e 143, II, redação anterior à alteração introduzida pela Lei nº
9.063, de 14 de junho de 1995).

3. In casu, há início razoável de prova material a comprovar a condição de rurícola
do beneficiário.

4. Recurso especial conhecido em parte (letra "a"), e, nesta extensão, provido".
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(STJ, 6a. T., REsp n. 189.521/SP, relator Ministro Fernando Gonçalves, Sexta
Turma, julgado em 20/4/1999, DJ de 24/5/1999, p. 210).

"EMENTA: PREVIDENCIARIO. APOSENTADORIA. TRABALHADOR RURAL.
PERIODO DE CARENCIA. COMPROVAÇÃO. ATIVIDADE. 

1. DESNECESSARIA A COMPROVAÇÃO DO PERIODO DE CARENCIA DE 180
(CENTO E OITENTA) CONTRIBUIÇÕES MENSAIS A CONCESSÃO DA
APOSENTADORIA DE RURICOLA (ARTS. 11, 26, III E 39, I, TODOS DA LEI
NUM. 8.213/91).

2. A "CONDICTIO" PARA FRUIÇÃO DO BENEFICIO ATE 1995, QUANDO
DO ADVENTO DA LEI NUM. 9.032, ALEM DO FATOR IDADE, SE RESUME
TÃO-SOMENTE NO TRABALHO RURAL POR UM PERIODO DE 05
(CINCO) ANOS, AINDA QUE DE FORMA DESCONTINUA, SITUAÇÃO
PLENAMENTE ATENDIDA PELA BENEFICIARIA".

(STJ, 6a. T., REsp n. 162.649/SP, relator Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, Sexta
Turma, julgado em 7/4/1998, DJ de 1/6/1998, p. 208).

A Lei n. 9.032/95 deu novos contornos ao caput do art. 48,
transformou o Parágrafo Único no § 1º e criou um § 2º, sendo que também alterou a
redação do inciso II do art. 143 (que demandava apenas comprovação mínima de 5
anos anteriores à data do requerimento administrativo), englobando-a no caput:

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.                 (Redação dada pela Lei nº 9.032, de
1995)

§ 1º Os limites fixados no caput são reduzidos para 60 (sessenta) e 55 (cinqüenta e
cinco) anos no caso dos que exercem atividades rurais, exceto os empresários,
respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a dos incisos I e IV e nos
incisos VI e VII do art. 11 desta lei.                   (Incluído pela Lei nº 9.032, de
1995)

§ 2º Para os efeitos do disposto no parágrafo anterior, 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.                (Incluído pela Lei nº 9.032, de 1995)

(...)

Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no
Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea a dos incisos I e IV e nos
incisos VI e VII do art. 11 desta lei, pode requerer aposentadoria por idade, no
valor de 1 (um) salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data
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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 idênticos à carência do referido benefício. 

Essas modificações importaram em: a) desdobramento do caput
originário em caput e § 1º; b) extirpação de que bastaria a comprovação de atividade
especial rural nos últimos 5 anos anteriores ao requerimento, ainda que de forma
descontínua, sendo necessário o cumprimento pelo número de meses igual
à carência.  Dessa forma, a descontinuidade foi ampliada para todo o período
igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício
pretendido. Assim, afastada a comprovação apenas quanto aos 5 anos quando
do requerimento ou implementação da idade: seria necessária a comprovação
pelo período de 15 anos, repita-se, ainda que de forma descontínua.

Nova alteração veio com a Lei n. 9.063/95 no art. 143, mantendo o
abandono da exigência exclusiva de comprovação de trabalho mínimo por 5 anos,
ainda que  de forma descontínua, outrora prevista:

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.

Aqui chamo a atenção do Colegiado:  na origem (art. 143, II),
demandava-se (a) tempo  de 15 anos (ressalvados os que já prestavam atividade
anteriormente à vigência da Lei n. 8213/91, que precisariam obedecer a tabela
do art. 142), sendo (b) obrigatória tão somente a comprovação de 5 anos
mínimos de atividade contínua data do requerimento ou da implementação da
idade (critério que a jurisprudência firmou como único até a vigência da Lei n.
9.032/95). 

Esses 5 anos mínimos de comprovação foram extirpados, como
vimos, mas talvez tenha sido este o momento histórico que ensejou a
hermenêutica nevrálgica à presente demanda e ao qual retornaremos.

A Lei n. 9.876/99 alterou o § 1º do art. 48:

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta 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.                (Redação Dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
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Nesse caso, restou afastada a exclusão quanto aos empresários para
fins da redução dos limites de 60 (homens) e 55 (mulheres).

A Lei n. 11.718/2008, a mesma que incluiu o inciso III do § 9º do art.
11 da Lei n. 8.213/91 (limite de 120 dias), modificou o § 2º e inseriu os §§ 3º e 4º:

§ 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.                   (Redação dada pela Lei nº 11,718, de 2008)

§ 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.               (Incluído pela Lei nº 11,718, de 2008)

§ 4o  Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será
apurado de acordo com o disposto  no inciso II do caput do art. 29 desta Lei,
considerando-se como salário-de-contribuição mensal do período como segurado
especial o limite mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social.             
 (Incluído pela Lei nº 11,718, de 2008)

Ela também deu nova dicção ao art. 11, no inciso a seguir:

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em
aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de
economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição
de:              (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou
meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore
atividade:                  (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;              (Incluído pela
Lei nº 11.718, de 2008)

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos
do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça
dessas atividades o principal meio de vida;               (Incluído pela Lei nº 11.718,
de 2008)

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual
ou principal meio de vida; e                    (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
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c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade
ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que,
comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.                (Incluído
pela Lei nº 11.718, de 2008)

Criou-se, então, a figura da aposentadoria rural híbrida, onde foi
possível o cômputo, observando-se o limite etário maior de 65 anos de idade
para homem e 60 para mulher, da consideração de períodos de contribuição
sob outras categorias de segurado. Outrossim, buscou limitar o benefício a marcos
dimensionais (4 módulos fiscais) ao passo que claramente estendeu o modelo aos
seringueiros ou extrativistas vegetais, ao pescador artesanala e aos seus cônjuges ou
companheiros, bem como filhos maiores de 16 (dezesseis) anos de idade ou a estes
equiparados, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.

Saiu-se, assim, de uma norma que originariamente exigia
comprovação de apenas 5 anos (ao invés de 15) anteriores ao requerimento, ainda
que de forma descontínua, passou-se para uma que ampliou o prazo e chegou-se a
uma que, considerando diversidade de períodos de contribuição [aqueles previstos
no art. 48 (alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art.
11) e os demais do art. 11] previu a possibilidade, mediante idade maior, do cômputo
de atividade rural e de outras que não se enquadrem nessa categoria.

Ao mesmo tempo, estabeleceu a Lei n. 11.718/91 interregno de
descontinuidade não tolerada para fins do art. 48, a saber, os 120 dias (inciso III do §
9º do art. 11 da Lei n. 8.213/91) que ora estão sub examinen.

Dito isso, urge reconhecer que o trabalhador rural especial tem hoje
uma especial proteção para fins de aposentação:  

I) diminuição em 5 anos (60 homens, 55 mulheres) da idade mínima para
aposentação ao exercer uma das suas figuras típicas previstas no art. 11 (I - como
empregado: a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa,
em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração,
inclusive como diretor empregado; VI - como trabalhador avulso: quem presta, a
diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural
definidos no Regulamento; VII – como segurado especial: a pessoa física residente
no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que,
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio
eventual de terceiros, na condição de:     a) produtor, seja proprietário,
usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou
arrendatário rurais, que explore atividade:  1. agropecuária em área de até 4
(quatro) módulos fiscais;  2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas
atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de
julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;  b) pescador
artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal
meio de vida; e c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis)
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anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a
e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar
respectivo); 

II) requisito de atividade na lida rural especial por 15 anos (ressalvados os que já
prestavam atividade anteriormente à vigência da Lei n. 8213/91, que precisariam
obedecer a tabela do art. 142) no período imediatamente anterior ao requerimento
do benefício ou da implementação do requisito etário, admitindo-se
expressamente a descontinuidade entre os períodos;

III)  proteção àqueles que tenham trabalhado fora das situações anteriores,
observada a idade maior de 65 anos para homens e 60 para mulheres, somando-
se as atividades, com dispensa de contribuição nos períodos em que trabalhou
como segurado a que alude o art. 48;

IV) exceção à regra geral de prévio custeio, na medida em que não contribui a
não ser que pretenda benefício superior a um salário mínimo.

Assim, o segurado especial rural e aqueles a ele assemelhados
gozam de excepcionalidade jurídica, seja na sua forma pura, seja quando,
buscando também a sobrevivência, exerçam atividades fora do que se considere
atividade rural propriamente dita de subsistência. 

Construído o raciocínio até aqui para se reforçar: a dicção do inciso
III do § 9º do art. 11 da Lei n. 8.213/91 prestou-se nitidamente a estabelecer
a descontinuidade permitida (= o lapso até 120 dias no ano civil) e a não
permitida (= o lapso superior a 120 dias no ano civil).

O ano civil, segundo a Lei n. 810/49, é assim definido:

Art. 1º Considera-se ano o período de doze meses contado do dia do início ao dia e
mês correspondentes do ano seguinte.

A exegese óbvia e patente é que a descontinuidade vedada afeta o
ano civil quando dá-se trabalho remunerado por 120 dias corridos ou não.
Nada mais diz tal preceito do que isso, o que, porém, não esgota a discussão
nesse representativo, como se verá.

Importante um adendo. Não se desconhece a natureza da atividade
rurícola e das suas vicissitudes.  Ocorre que o Brasil outrora agrícola já é hoje mais
urbano que rural.

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD) 2015 a maior parte da população brasileira, 84,72%, vive em
áreas urbanas. Já 15,28% dos brasileiros vivem em áreas rurais. A Grande Região
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com maior percentual de população urbana é o Sudeste, com 93,14% das pessoas
vivendo em áreas urbanas. A Região Nordeste é a que conta com o maior percentual
de habitantes vivendo em áreas rurais, 26,88%. Fonte: IBGE. POPULAÇÃO
RURAL E URBANA. Disponível em: «https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-
brasil/populacao/18313-populacao-rural-e-urbana.html», sem data. Acesso em
31/08/2021.

Ao mesmo tempo, cerca de 20% dos benefícios previdenciários
(aposentadorias e pensões, essencialmente) pagos pelo INSS são de cunho rural
(Fonte: BRASIL. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. Disponível em:
«http://www.portaltransparencia.gov.br/funcoes/09-previdencia-social?ano=2019»,
sem data. Acesso em 31/08/2021).  

Ou seja, há uma descorrelação para maior quanto aos titulares de
benefícios rurais considerando a população que se diz moradora do
campo. Existem mais benefícios rurais sendo pagos do que pessoas que se dizem
moradoras do campo.

Considerando uma macropolítica de cobertura dos segurados especiais
rurais, revestem-se de legitimidade políticas públicas que reflitam e eventualmente
restrinjam as mudanças sociais, geracionais e laborais.  Não se pode fechar os olhos
para tal contexto sob pena de ignorar-se a realidade.

A invocativa da exegese do STJ (STJ, 1ª. T., AgRg no REsp n.
1.354.939/CE, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/6/2014, DJe de
1/7/2014) proposta pelo eminente relator, utilizando-se o período de graça na
extensão definida por essa TNU (PUIL nº 0503487-95.2019.4.05.8303/PE, julgado
em 27/05/2021, onde reconheceu-se que o segurado especial, uma vez preenchidos
os requisitos legais, faz jus ao período de graça de até 36 meses, se for o caso, com
aplicação do art. 15, II e §§1º e 2º da Lei 8.213/91), afigurar-se-ia razoável se e
somente se não tivéssemos hoje uma norma expressa.

Isso porque à falta de critério, qualquer que se estabeleça assume ares
de equanimidade. Mas, não creio que ele seja justo ante norma prescritiva expressa
em caminho oposto. Não só isso, é profundamente difícil compreender qualidade
de segurado especial a quem dele tenha se afastado por período de 3 anos.  É
um período longo demais para acreditar-se em agricultor de subsistência ou
quejando.  

A realidade demonstra que o êxodo rural é o caminho histórico, não
sendo comum o retorno à lida rural de subsistência quando decorridos muitos anos. 
Nem muito menos o agricultor de subsistência de funda vida no campo larga essa
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atividade por muitas vezes, em longos períodos de sua existência.  Não se pode ou
deve tomar a regra pela exceção.

Tenho que, ao menos sem que digamos inconstitucional o preceito em
discussão (inciso III do § 9º do art. 11 da Lei n. 8.213/91), não se pode ignorar
que ele é um marco claro, objetivo e preciso para a circunstância excludente (=
não ser considerado segurado especial).  A norma não padece de
inconstitucionalidade sob o prisma formal ou material e pelo menos não o
defendeu o eminente relator. 

Não se concebe que a opção legislativa seja inconstitucional,
apresentando-se como uma escolha discricionária razoável e proporcional, ainda que
eventualmente mais gravosa, notadamente porque a aposentadoria rural por idade é
modelo de contingência que refoge ao prévio custeio (§ 5º do art. 195 da CF), na
medida em que é paga independentemente de contribuição.

Também não se reveste de desproporcionalidade ou irrazoabilidade
porque veio com um conjunto de alterações que historicamente protegeram não só
quem passou toda a vida como segurado especial rural mas, também, quem exerceu
atividades fora dessa realidade.   Incidiu aqui a universalidade da cobertura e do
atendimento a que se refere o art. 194, I da Constituição Federal.

Foi essa a posição recente, inclusive, desta TNU, ao referendar a
descaracterização da atividade rural quando há a descontinuidade não admitida
(acima de 120 dias), ainda que a conclusão não se situe no que adiante se proporá:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS
PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.
DESCONTINUIDADE DO LABOR CAMPESINO. CONDIÇÃO DE SEGURADO
ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL POR PERÍODO
SUPERIOR A TRINTA E SEIS MESES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO
IMPLEMENTO DA IDADE OU RETORNO POSTERIOR À ATIVIDADE RURAL.
INCIDENTE PROVIDO.

1. Conforme precedentes da TNU e do STJ:  (1) O exercício de atividade
remunerada que não possua natureza rural, por período superior a 120 dias,
corridos ou intercalados, no ano civil, importa em descontinuidade da
atividade rural, depois do advento da Lei 11.718/2008; (2) Segundo as condições
do art. 15 da Lei n.º 8.213/91, quando não restar comprovado o exercício de
atividade rural por mais de 36 meses (em período posterior ou anterior à Lei
11.718/2008), fica afastada a condição de segurado especial; e (3) Ressalvado
direito adquirido, “o segurado especial tem que estar laborando no campo, quando
completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que
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poderá requerer seu benefício” (REsp nº 1.354.908/SP), exigindo-se a comprovação
do retorno à atividade campesina a partir do implemento do requisito etário e após
o exercício de atividade urbana.  

2. Diante destas premissas, há necessidade de comprovação de exercício de
atividade rural, antes de ultrapassado o período de 36 (trinta e seis meses), e de
retorno à atividade campesina, a partir do momento em que implementado o
requisito etário, visto não se cuidar de hipótese de direito adquirido ao benefício
previdenciário de aposentadoria por idade rural.

(TNU, PUIL n. 5001692-83.2019.4.04.7129, rel. Juíza Federal SUSANA SBROGIO
GALIA, Data 22/10/2021, Data da publicação 25/10/2021)

A descontinuidade, porém, não se projeta para momento posterior
ao ano civil.  É a leitura que faço, já em adiantamento à questão mais difícil,
enfrentada no tópico adiante.

Isso porque somente giza o preceito legal que o exercício de
atividade remunerada acima de 120 dias úteis ou corridos no ano civil
configura descontinuidade.  Não refere a norma à extensão para momentos
posteriores ao ano civil onde houve a prestação acima dos 120 dias.

Aqui gravitam pois duas divergências quanto ao preclaro relator: 

I) tenho por idôneo o prazo de 120 dias, fruto de norma legal que não dá margem
a dúvidas. 

II) não vejo nessa previsão de descontinuidade para período posterior ao ano civil.
Dessa forma, os 120 dias por ano não se estendem, como configuradores da
descontinuidade, para além do ano civil onde havidos.  Para o ano seguinte, se
comprovada lida rural campesina e ausência de 120 dias de trabalho remunerado,
ter-se-á novamente a qualidade de segurado especial. E assim sucessivamente.

Sendo assim, apresenta-se a primeira conclusão: não é segurado
especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de
rendimento decorrente de exercício de atividade remunerada em período superior a
120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil em que isso ocorrer.

V. Consequências jurídicas da descontinuidade não permitida
(período superior a 120 dias). Descontinuidade não enseja ou é sinônimo de
interrupção na norma de regência.

Importa relembrar marcos jurisprudenciais bem claros e definidos no
STJ. O primeiro respeita à exigência de trabalho no campo no momento da
implementação da idade, ressalvado direito adquirido; a segunda, já referida mas
não aprofundada, a desnecessidade de continuidade. Vejamos:
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Necessidade de estar o segurado laborando no campo no período imediatamente
anterior ao requerimento administrativo ou à implementação da idade mínima. 

“O segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a
idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer
seu benefício. Ressalvada a hipótese do direito adquirido, em que o segurado
especial, embora não tenha requerido sua aposentadoria por idade rural,
preenchera de forma concomitante, no passado, ambos os requisitos carência e
idade” (Tema 642 do STJ, 1a Seção, REsp 1354908/SP, DJ 10.02.2016).

“Para a obtenção de aposentadoria por idade rural, é indispensável o exercício e a
demonstração da atividade campesina correspondente à carência no período
imediatamente anterior ao atingimento da idade mínima ou ao requerimento
administrativo” (Tema 145 da TNU, PEDILEF 0000643-35.2011.4.03.6310/ SP, rel.
Juiz Federal Boaventura João Andrade, DJe 26/08/2016).

Descontinuidade referendada pela jurisprudência.

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR
IDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. 

1. A aposentadoria por idade ao trabalhador rural será devida àquele que
completar 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher, desde que esteja
demonstrado o exercício de atividade agrícola, ainda que de forma descontínua,
no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de
meses idêntico ao período de carência. Inteligência dos arts. 48 e 143 da Lei n.
8.213/1991. 

2. Caso em que o acórdão recorrido concluiu em sentido oposto ao postulado, por
consignar que o conjunto probatório produzido não era apto a demonstrar o
exercício da atividade no campo, pelo período de carência legalmente exigido, não
somente pelo teor de seu depoimento pessoal na autarquia, mas pelos demais
documentos e pela inconsistência do relato das testemunhas, circunstâncias que
esbarram no óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido" 

(STJ, 1a. T., AgInt no REsp n. 1.644.461/PR, rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em
25/10/2021, DJe de 24/11/2021).

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. ATIVIDADE URBANA.
EXERCÍCIO DE FORMA DESCONTÍNUA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA
QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA AUTARQUIA
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
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1. O exercício de atividade urbana, por si só, não afasta a condição de segurado
especial. Assim, o trabalhador que implemente a idade mínima e comprove o
exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao
número de meses correspondentes à carência exigida, faz jus ao benefício de
aposentadoria rural por idade, nos moldes definidos no art. 143 da Lei
8.213/1991.

2. No caso, o Tribunal de origem refutou a pretensão da parte autora,
fundamentando-se, tão somente, no desempenho de atividade urbana durante o
período de carência, o que destoa da orientação desta Corte sobre o tema.

3. Agravo interno da autarquia federal a que se nega provimento.

[STJ, 1a. T., AgInt no AREsp n. 557.666/CE, rel. Min. Manoel Erhardt
(Desembargador Convocado do Trf5), julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021].

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR
IDADE. ATIVIDADE URBANA. EXERCÍCIO DE FORMA DESCONTÍNUA.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.

1. Constata-se que não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a
lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado.

2. No mérito, o trabalhador rural que implemente a idade mínima (sessenta anos
para o homem e cinquenta e cinco anos para a mulher) e comprove o exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao número de
meses correspondentes à carência exigida para o benefício, faz jus ao benefício da
aposentadoria rural por idade (artigos 11, VII, 48, § lº, e 142 da Lei 8.213/1991).

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que o
exercício de atividade urbana, por si só, não afasta a condição de segurado
especial, que poderá fazer jus à aposentadoria rural por idade se demonstrar
exercer a atividade rurícola, ainda que descontínua, nos moldes definidos no art.
143 da Lei 8.213/1991.

4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a
irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se
conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

5. Ademais, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois
inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas
fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da
Súmula 7/STJ.
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6. Relativamente à insurgência contra a majoração dos honorários advocatícios na
decisão recorrida (fl. 231, e-STJ), o Recurso Especial não merece provimento. Isto
porque a fixação dos honorários ocorreu no Tribunal a quo a favor da parte
recorrida. Assim, a parte recorrente foi vencida, e a majoração prevista no art. 85,
§11 do CPC/2015 é destinada a coibir a recalcitrância recursal, o que ocorreu no
caso dos autos.

7. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas em relação à preliminar de
violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido. 

(STJ, 2a. T., REsp n. 1.845.070/RS, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
26/11/2019, DJe de 27/2/2020). 
 

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DO LABOR
EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR EM RAZÃO DE VÍNCULO DE
TRABALHO URBANO. DECISÃO RECORRIDA ESTÁ EM DESCONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL. 

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, visando, em síntese, à concessão de aposentadoria por idade rural
mediante o reconhecimento de tempo de serviço rural em regime de economia, com
efeitos financeiros a contar do requerimento administrativo. Na sentença, julgaram-
se improcedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para
conceder o benefício de aposentadoria por idade rural, a contar da data do
requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal. 

II - No tocante à descaracterização do labor em regime de economia familiar em
razão de vínculo de trabalho urbano, o art. 143 da Lei n. 8.213/1991, ao
estabelecer que o tempo de labor rural seria computado, "ainda que de forma
descontínua", afasta o entendimento de que esse tempo deveria ser ininterrupto,
sem definir, entretanto, qualquer limite temporal para as possíveis interrupções,
lacuna normativa que somente foi preenchida por ocasião da alteração promovida
pela Lei n. 11.708/2008.

III - Diante dessa lacuna na lei, o Superior Tribunal de Justiça considerou
adequado o uso, por meio da analogia, do prazo previsto para o período de graça,
conforme pode ser verificado de acordo com os seguintes julgados: AgInt no REsp
n. 1.550.757/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
14/8/2018, DJe 20/8/2018; AgInt no REsp n. 1.572.229/PR, Rel. Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 24/5/2017; AgRg no REsp n.
1.354.939/CE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em
16/6/2014, DJe 1º/7/2014.

IV - Sendo assim, observa-se, compulsando os autos, que a decisão recorrida está
em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal, uma vez que
considerou períodos laborados com lapso temporal de aproximadamente 20 anos -
entre dois dos períodos - para a comprovação do requisito carência.
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V - Correta, portanto, a decisão que deu provimento ao recurso especial para
afastar o reconhecimento da qualidade de segurada especial da parte recorrida.

VI - Agravo interno improvido.

(STJ, 2a. T., AgInt no REsp n. 1.793.424/RS, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em
17/10/2019, DJe de 22/10/2019).

Em doutrina:

"Para desfrutar da redução etária prevista na Constituição Federal, é exigido o
exercício de atividade rural por período igual ao da carência do benefício no
período imediatamente anterior, ainda que de forma descontínua (art. 48, § 2º).
Deve ficar claro, portanto, no caso de trabalhador rural que possui também tempo
de atividade urbana, caso exista o desejo de ser beneficiado pela redução etária, o
período valorado para a carência abrangerá somente o tempo de atividade rural"
(ROCHA, Daniel Machado da. Comentários à Lei de Benefícios da Previdência
Social. 20a ed., Curitiba: Alteridade, 2022, p. 358).

De fato, isso reproduz o inciso I do art. 39, o § 2º do art. 48 e o art.
143, todos da Lei n. 8.213/91, já aludidos, onde o requisito relativizante "ainda que
de forma descontínua" está positivado.  Ditas normas não contêm, reproduzem ou
traduzem ideia de interrupção.  Elas não contextualizam óbice ao cômputo do
tempo remoto e atual, intercalado por descontinuidade ex lege admitida, para
fins da integralização do tempo necessário à aposentação.

Essa hermenêutica se coaduna com a própria redação legal já
adiantada no sentido de que o exercício de atividade remunerada em período
não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil,
não é considerada descontinuidade (III do § 9º do art. 11 da Lei n. 8.213/91)
mas, sim, uma continuidade ficta.

Aqui temos: o período de até 120 dias não é descontinuidade
jurídica para fins do inciso I do art. 39, § 2º do art. 48 e art. 143 da Lei n.
8.213/91. O ano civil onde se exceda a esse limite sim, considerar-se-á
descontinuidade.  Descontinuidade apenas e não interrupção.  Assim o diz o
direito positivo posto.

Ocorre que, como dito, é o direito positivo quem admite
expressamente, por três vezes, a descontinuidade para fins de implementação da
aposentadoria rural especial. Mas, em momento algum, fala em interrupção e
perda de período anterior prestado como segurado especial rural.  Disso se extrai
que a acepção de interrupção jamais esteve contida na ideia de
descontinuidade.  
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Não é daí que ela vem, porque sempre se admitiu que  a
descontinuidade e a continuidade ficta são albergadas pelas hipóteses do § 9º do art.
11 da Lei n. 8.213/91.  A descontinuidade é texto expresso, vale repetir à exaustão,
do inciso I do art. 39, do § 2º do art. 48 e do art. 143 da Lei n. 8.213/91.  Esses
comandos legais unívocos também não falam em interrupção, apenas lidando
com o que seria a descontinuidade admitida (por ficção jurídica) e, por
contraconceito, a descontinuidade efetiva - essa limitada ao ano no qual ela
ocorrer.

Se a norma admite a continuidade ficta e também que a
descontinuidade efetiva não impede a concessão do benefício, o que respaldado pela
jurisprudência dominante, não se há falar em interrupção de prazo, de forma a
que o segurado perca o período remoto e não possa somá-lo a período posterior
à descontinuidade efetiva.

Aqui reafirmo o que pode ter ensejado esse entendimento, a meu
ver equivocada, com todas as vênias:  na origem (art. 143, II, redação
originária), demandava-se (a) tempo  de 15 anos (ressalvados os que já
prestavam atividade anteriormente à vigência da Lei n. 8213/91, que
precisariam obedecer a tabela do art. 142), sendo (b) 5 anos mínimos
comprovados de atividade contínua data do requerimento ou da
implementação da idade (requisito que, como vimos, a jurisprudência do STJ
da época elegeu como único). Esses 5 anos mínimos de comprovada
continuidade foram extirpados e, desde então, incabível falar-se em atividade
contínua obrigatória. 

Essa falsa percepção precisa ser esclarecida, para que o endurecimento
quanto ao segurado especial rural venha somente pela lei e não pela jurisprudência
ao interpretar aquela.  Adianto que, dentro de uma escolha legislativa, é possível e
viável que se regre e mesmo se vede o cômputo de tempo rural remoto e atual.  Mas,
exorbita da legalidade que se faça isso na seara jurisprudencial. Não se trata nem de
se invocar ou não proteção previdenciária, mas, vênia rendida, simplesmente a
interpretação clara e literal da lei. 

A lei não diz que haverá perda do tempo rural remoto, apenas
aludindo ao que não é considerado tempo especial rural (o ano em que houver
mais de 120 dias, corridos ou não, de atividade diversa).

O eminente relator deste PUIL invocou o seguinte julgado:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PREQUESTIONAMENTO E
SÚMULA 7 DO STJ. CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE.
APOSENTADORIA RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA. PERÍODO.

0501240-10.2020.4.05.8303 900000207596 .V70 RCQ.TNU© FGA.TNU

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Turma Nacional de Uniformização

Data da Sessão: 15/09/2022
Pauta: 1

(minuta relacionada)



19/09/2022 15:30 :: Minutas - eproc - ::

https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 59/88

PRAZO DE CARÊNCIA. SEGURADA ESPECIAL. PERDA.

1. Não assiste razão à parte agravante quando alega que faltaria o
prequestionamento sobre o tema objeto do recurso especial da autarquia - perda da
qualidade de segurada da parte autora -, pois, conquanto não seja exigida a
menção expressa do dispositivo de lei federal, a admissibilidade do recurso na
instância excepcional pressupõe que a Corte de origem, e não apenas as partes,
tenha se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo recorrente.Inteligência da
Súmula 282 do STF.

2. Afasta-se a arguição de não conhecimento do recurso especial em virtude do
óbice da Súmula 7 do STJ, por ser incontroverso nos autos, com base em
informações tanto do inteiro teor do acórdão recorrido quanto da sentença, que a
parte autora esteve afastada das lides agrícolas por mais de cinco anos, em outra
categoria de segurado.

3. A Primeira Turma desta Corte, no julgamento do AgRg no REsp
n.1.354.939/CE, decidiu pela aplicação analógica do art. 15 da Lei n.8.213/1991,
que dispõe sobre a manutenção da qualidade de segurado àquele que, por algum
motivo, deixa de exercer a atividade contributiva por até 24 (vinte e quatro) meses,
o denominado "período de graça".

4. Demonstrado que a agravante exerceu atividade urbana por período superior a
24 (vinte e quatro) meses no período de carência para a aposentadoria rural por
idade, forçosa é a manutenção da decisão agravada.

5. Agravo interno desprovido. 

(STJ, 1a. T., AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.771.821/RS, rel. Min. Gurgel de Faria,
julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).

E concluiu, a partir do voto do Min. Gurgel de Faria, 

"(...) que a perda da qualidade de segurado especial, decorrente do afastamento
das atividades rurais/trabalho urbano, por período superior ao de graça (anterior
à Lei 11.718/2008) ou mais de 120 dias de atividade urbana (posterior à Lei
11.718/2008), viola a descontinuidade autorizada por lei, implica interrupção da
contagem da carência e não autoriza o somatório dos períodos rurais remoto e
atual".

Tenho que, na pesquisa por mim feita, o STJ não aprofundou ou
deixou clara uma interpretação impeditiva ao cômputo do tempo remoto com o
atual de atividade rural, entremeados por descontinuidade, na exata medida
em que sempre reproduziu o requisito relativizante "ainda que de forma
descontínua", positivado  no § 2º do art. 48 da Lei n. 8.213/91, em seus julgados.
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Vale frisar, à exaustão: descontinuidade é requisito temporal
específico e que está longe, no direito positivo posto atualmente em sede
previdenciária, de ser sinônimo de interrupção.  A restritividade (ou seja,
aplicar descontinuidade como interrupção) que se extraia do inciso I do art. 39,
§ 2º do art. 48 e art. 143 da Lei n. 8.213/91 implementa uma construção
hermenêutica completamente estranha à norma jurídica e, principalmente, em
detrimento do segurado especial rural. 

Que se faça a restrição por lei, se assim se entender o caso, mas, sem
ela, que se observe a lei como ela está!!

Mesmo da leitura do julgado invocado para tanto pelo Min. Gurgel de
Faria (STJ, 2a. T., AgInt no REsp 1.793.424/RS, rel. Ministro Francisco Falcão,
julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019) não extraio precisamente esse direcional
interpretativo. Do voto do relator, reproduzo:

"No tocante à descaracterização do labor em regime de economia familiar em
razão de vínculo de trabalho urbano, o art. 143 da Lei n. 8.213/1991, ao
estabelecer que o tempo de labor rural seria computado, "ainda que de forma
descontínua", afasta o entendimento de que esse tempo deveria ser ininterrupto,
sem definir, entretanto, qualquer limite temporal para as possíveis interrupções,
lacuna normativa que somente foi preenchida por ocasião da alteração promovida
pela Lei n. 11.708/2008".

A suposta interrupção surgiu como se fosse sinônimo de
descontinuidade, o que não é e nunca foi, ao menos no que rege e está escrito na
norma. No sentido jurídico, interrupção identifica fenômeno pelo qual o prazo se
reinicia completamente, contrariamente à suspensão, onde o prazo é retomado de
onde parou. 

Tenho, portanto, que o STJ não se debruçou (ou se o fez, não fez de
forma abrangente e uníssona) sobre essa suposta interrupção, impeditiva do cômputo
do tempo rural remoto ao tempo atual de exercício de atividade campesina.  Procurei
por outros julgados que tenham feito essa identidade de tratamento (descontinuidade
= interrupção), mas, ou o tema não é tratado ou é referido en passant. Resta,
portanto, em aberto esse caminho para a TNU.

Ele já fora sedimentado, aliás, em linhas gerais, neste Colegiado:

"O exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício
previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso
concreto" (Súmula n. 46 da TNU)
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O prazo extralegal proposto, de 36 meses, por aplicação analógica
da regra da graça (entendido como aplicável aos segurados especiais pela TNU no
PUIL nº 0503487-95.2019.4.05.8303/PE, julgado em 27/05/2021) associada à
interrupção levaria a paradoxos.  

Imagine a situação de pessoa que passe uma vida trabalhando parte em
atividade realmente rurícola de subsistência, a quem o sistema conferiu uma especial
proteção, inclusive com idade de aposentadoria menor, e parte em atividade que se
considera descontinuação permitida.  Bastaria que começasse na lida campesina aos
39 anos de idade. Com isso, se trabalhasse 3 anos e 1 mês na lida campesina de
subsistência, 2 anos e 11 meses em atividade diversa, outros 3 anos e 1 mês na lida
campesina de subsistência, outros 2 anos e 11 meses em atividade diversa mais
outros 3 anos e 1 mês na lida campesina de subsistência, outros 2 anos e 11 meses
em atividade diversa mais outros 3 anos e 1 mês na lida campesina de subsistência e
estaria assegurado o benefício.  Ou seja, ele teria trabalhado apenas um pouco
mais na lida rural especial (4 meses, para ser mais específico) do que em outra. 
Isso não se afigura adequado, sendo certo que muito mais se amoldaria à
hipótese de aposentadoria híbrida.

Na verdade, estar-se-ia conferindo, judicialmente, um benefício com
regime especialmente generoso hoje em dia (considerando os parâmetros duros da
EC n. 103/2019 para todos os demais segurados do RGPS) quando a opção
legislativa foi outra e até mais coerente.

Para o segurado que não é preponderantemente campesino de
subsistência o ordenamento já dá uma alternativa. Justamente para gerir tais
situações de trabalhos rurais protegidos pelo art. 48 da Lei n. 8.213/91
intercalados com atividades sob outra sorte de segurados, a mesma Lei n.
11.718/2008 institui a aposentadoria por idade rural híbrida ou mista, no § 3º
do art. 48 da Lei nº 8.213/1991. Ela destina-se ao segurado rural que, em algum
momento da sua vida laborativa, figurou como contribuinte de outras categorias de
segurado. Por ela, resta autorizada a soma de trabalho rural com o urbano.

O relator deste PUIL argumenta que:

"(...) não parece possível trabalhar na atividade rural dos 15 aos 25 (10 anos),
retomar a atividade rural aos 55 e, já aos 60, pleitear o benefício. No caso, parece
evidente que os 180 meses de atividade rural (15 anos), embora descontínuos, não
foram implementados no período imediatamente anterior ao à idade/DER. O
segundo exemplo, salvo melhor juízo, seria somente uma derivação do primeiro,
padecendo dos mesmos impedimentos legais e lógicos. 

0501240-10.2020.4.05.8303 900000207596 .V70 RCQ.TNU© FGA.TNU

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Turma Nacional de Uniformização

Data da Sessão: 15/09/2022
Pauta: 1

(minuta relacionada)



19/09/2022 15:30 :: Minutas - eproc - ::

https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 62/88

30. E veja-se que o exemplo poderia ser mais sugestivo, ou seja, 14 anos de
atividade remota e 01 ano contemporânea, ou mesmo 14,5 anos de atividade remota
e 06 meses contemporânea".

Não consigo identificar na jurisprudência do STJ essa vedação.  Muito
do revés, o voto do relator no Tema 642 expressamente destacou o caráter aberto do
que se considera tempo imediatamente anterior:

Quanto ao requisito legal relativo ao período campesino a ser comprovado, a lei
não conceituou a expressão período imediatamente anterior ao do requerimento do
benefício, tratando-se, portanto, de conceito jurídico aberto. Por isso, socorremo-
nos ao seu significado literal; o advérbio imediatamente significa de maneira
imediata, sem que haja interrupção ou demora, que ocorre no mesmo momento,
no mesmo instante, sem intervalos, de maneira consecutiva. Tem por sinônimos as
palavras: agora, incontinente, já e logo.

(...) 

Nesse tipo de benefício releva justamente a prestação do serviço agrícola às
vésperas da aposentação ou, ao menos, em momento imediatamente anterior ao
preenchimento do requisito etário, o que não aconteceu. 

Em verdade, é relevante o fato de a parte autora ter parado de trabalhar no
campo antes de preencher o requisito etário. Se, ao alcançar a faixa etária exigida
no art. 48, § 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade
como rural, sem ter atendido a regra de carência, não fará jus à aposentadoria
rural pelo descumprimento de um dos dois únicos critérios legalmente previstos
para a aquisição do direito. 

O art. 143 da Lei 8.213/1991 contém comando de que a prova do labor rural deverá
ser no período imediatamente anterior ao requerimento. O termo imediatamente
pretende evitar que pessoas, que há muito tempo se afastaram das lides campesinas,
obtenham a aposentadoria por idade rural. A norma visa agraciar exclusivamente
aqueles que se encontram, verdadeiramente, sob a regra de transição, isto é,
trabalhando em atividade rural, quando do preenchimento da idade. 

No caso do segurado especial filiado à Previdência Social antes da Lei 8.213/1991,
o acesso aos benefícios exige tão somente a comprovação do exercício da atividade
rural, nos termos do art. 143. Esse art. 143 é regra transitória, portanto, contém
regra de exceção, à qual deve ser dada interpretação restritiva.

O STJ, pelo menos no Tema 642, não impossibilitou o cômputo
entre períodos descontinuados e o ilustrou claramente. Não poderia, porque a
norma assim garante, expressamente, como já referimos e o próprio STJ reitera isso
em sua jurisprudência.
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De fato, é mil vezes mais consentâneo com a lógica da proteção
previdenciária posta (porque não há vedação explícita e não seria certo a
jurisprudência fazê-lo), admitir-se, por exemplo, que alguém
trabalhe alternadamente como segurado especial e em outras categorias em
descontinuidade (= acima de 120 dias corridos ou alternados no ano civil) por
30 anos, de forma a preencher os 15 anos de atividade pelo tempo de carência
do que a hipótese de trabalho por 3 anos e 1 mês na lida campesina de
subsistência mais 2 anos e 11 meses em atividade diversa até atingir os 15 anos.

E isso, claro, associado ao dado concreto de que não há interrupção 
e perda do período remoto trabalhado anterior à descontinuidade, importa garantir
a preservação do tempo prestado na condição de segurado especial rural. Ele não
desaparece e poderá ser sempre utilizado desde que presentes as condições
definidas pela norma e referendadas pela jurisprudência: a) idade mínima; b)
exercício de atividade pelo tempo de contribuição necessário, ainda que de forma
descontínua; c) trabalho rural especial no período imediatamente anterior ao
requerimento ou à implementação da idade mínima (direito adquirido).

Quem trabalhou 10 anos na lida rural e afastou-se por 5
(descontinuidade), mas voltou e trabalhou por 5 anos na lida rural novamente,
desde que atingida a idade mínima e esteja trabalhando na lida rural no
momento em que requereu e implementou a idade (salvo direito adquirido),
fará jus à aposentadoria rural por idade.  Não existem outros requisitos na lei. 
Eles não podem ser conjugados para anular a realidade ou impedir que quem
os preencha se veja afastado do direito ao benefício.

O contrário seria simplesmente conferir ao trabalho rural especial
no período anterior à descontinuidade o valor de um nada jurídico, repita-se, à
míngua de normativo legal que poderia expressamente autorizar isso - mas, que não
existe hoje.

Outros exemplos sobre acentuada injustiça podem ocorrer: 

a) segurado que iniciou a lida rural campesina aos 40 anos, afastou-se dos 55 (15
anos de lida rural implementados) aos 59 e retornou à lida campesina. Nesse
caso, segundo a tese do relator, ter-se-ia por perdido esse lapso de 15 anos
anteriores e, para a aposentadoria rural pura, necessário seria reiniciar o prazo
de 15 anos, que só se findaria quando atingisse a idade de 74 anos (14 a mais do
que o mínimo etário exigido).

b) segurado que trabalhou na lida campesina dos 18 aos 50 anos, afastou-se aos
50 (32 anos de lida rural implementados) e retornou à lida campesina aos 54
anos. Nesse caso, segundo a tese do relator, ter-se-ia por perdido esse lapso de
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32 anos anteriores e, para a aposentadoria rural pura, necessário seria reiniciar o
prazo de 15 anos, que só se findaria quando atingisse a idade de 69 anos (9 anos a
mais do que o mínimo etário exigido).

São muitas as hipóteses não necessariamente cerebrinas que
poderiam ser trazidas para ilustrar e reforçar a injustiça e a ilegalidade da
restrição que acarrete o desaparecimento de tempo rural efetivamente trabalhado. 

Não se pode fazer isso à míngua de lei, apagando os anos de
trabalho inerentes às vidas dos trabalhadores rurais.  Não se pode simplesmente
apagar e tornar um nada o trabalho legal e digno em busca da sobrevivência.

Pode-se até estabelecer tal diferencial, mas só pela via legislativa, já
que a redação clara do inciso I do art. 39, § 2º do art. 48 e art. 143 da Lei n.
8.213/91 expressamente assegura a possibilidade de concessão ainda que o
período de atividade rural seja de forma descontínua.  Mas, não pode a
jurisprudência restringir direitos claramente conferidos.

Também não adiantaria sequer cogitar que continuará viável a
aposentadoria híbrida.  

Primeiro, porque o afastamento pode não ser pelo exercício de
atividade urbana, como é o caso de quem, por exemplo, deixou a labuta rural
provisoriamente para cuidar de um familiar, circunstância essa que já afastaria a
aposentadoria híbrida - ensejando a exigência de novos 15 anos para a aposentaria
pura desde o fim do período de descontinuidade.

Segundo, porque ainda assim obrigaria o segurado especial a trabalhar
por mais 5 anos, ou seja, até os 65 anos, para obter tal benefício ao invés dos 60
anos da aposentadoria rural pura. É fácil adiantar qual a escolha de alguém:
enfrentar cinco anos a mais de trabalho sob o sol escaldante sem qualquer
remuneração ou desde os 60 anos usufruir de descanso remunerado oriundo da
aposentadoria legítima.

Terceiro, e mais importante, porque o tempo rural de aposentadoria
híbrida dispensa recolhimento de contribuições para fins de implementação da
carência, conforme assentado pelo Tema 1.007 do STJ:

“O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da
Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção
da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o
recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja
qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo
de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do
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requerimento administrativo.” (Tema 1007 do STJ, REsp 1674221/SP, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019,
DJe 04/09/2019) 

Ou seja, estar-se-á simplesmente a exigir labor de mais 5 anos de quem
sequer é obrigado, para o modelo de aposentadoria rural pura ou híbrida, no que
tange ao tempo rural em si, sem qualquer correlação com a contribuição. 

Em convergência a essa premissa de que descontinuidade não
importa interrupção:

Decreto n. 3.048/99.

Seção II

Da Carência

(...)

 Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

IV - aposentadoria por idade ou por invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão ou
pensão por morte aos segurados especiais, desde que comprovem o exercício de
atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício,
ainda que de forma descontínua, igual ao número de meses correspondente à
carência do benefício requerido; e

(...)

Subseção III

Da aposentadoria por idade do trabalhador rural

(Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020).

Art. 56.  A aposentadoria por idade do trabalhador rural, uma vez cumprido o
período de carência exigido, será devida aos segurados a que se referem a alínea
“a” do inciso I, a alínea “j” do inciso V e os incisos VI e VII do caput do art. 9º e
aos segurados garimpeiros que trabalhem, comprovadamente, em regime de
economia familiar, conforme definido no § 5º do art. 9º, quando completarem
cinquenta e cinco anos de idade, se mulher, e sessenta anos de idade, se
homem.      (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020).

§ 1º  Para fins do disposto no caput, o segurado a que se refere o inciso VII
do caput do art. 9º comprovará o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de
forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do

0501240-10.2020.4.05.8303 900000207596 .V70 RCQ.TNU© FGA.TNU

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Turma Nacional de Uniformização

Data da Sessão: 15/09/2022
Pauta: 1

(minuta relacionada)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10410.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10410.htm#art1


19/09/2022 15:30 :: Minutas - eproc - ::

https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 66/88

benefício ou, conforme o caso, ao mês em que tiver cumprido o requisito etário, por
tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do
benefício pretendido, computados os períodos pelos quais o segurado especial
tenha recebido os rendimentos a que se referem os incisos III ao VIII do § 8º do art.
9º.    (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020).

Instrução Normativa n. 128/2022.

Seção III

Disposições Específicas Aplicadas ao Segurado Especial e demais Trabalhadores
Rurais

Art. 201. Para o segurado especial que não contribui facultativamente, o período de
carência é contado a partir do início do efetivo exercício da atividade rural,
mediante comprovação.

§ 1º Considera-se como período de carência o tempo de efetivo exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, correspondente ao número de
meses necessários à concessão do benefício requerido.

§ 2º Para fins de concessão da aposentadoria por idade do trabalhador rural, o
período de carência do segurado especial poderá ser contabilizado com os períodos
do trabalhador rural, observado o art. 247.

(...)

Art. 259. Para as aposentadorias por idade dos trabalhadores rurais, não será
considerada a perda da qualidade de segurado nos intervalos entre as atividades
rurícolas.

A regulamentação atual da Lei n. 8.213/91 contida no Decreto n.
3.048/99 e na recente IN n. 128/2022, portanto, não trata da descontinuidade
como fenômeno igual ao da interrupção. Na verdade, preserva, para fins de
"carência" (= tempo necessário para ter direito ao benefício), o exercício de
atividade rural, ainda que descontínua, somente não considerando a perda da
qualidade de segurado nos intervalos entre as atividades rurícolas.

Faço questão de frisar que essa regulamentação tem seu valor jurídico
por nela identificar a adequada interpretação que se extrai diretamente da Lei n.
8.213/91 (inciso I do art. 39, § 2º do art. 48 e art. 143), no que aplicável à presente
matéria, e não por supostamente dar um tratamento mais benéfico ao segurado e
vinculante quanto ao  Judiciário.  
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Com as vênias dos que pensam o contrário, vincular o Judiciário a
normas regulamentadoras infralegais que desbordem pura e simplesmente da
lei é referendar o abuso do poder regulamentar. Judiciário não é refém de
quem regulamenta mal por regulamentar fora do que permite a lei, fonte
formal da criação, modificação e extinção de direitos. 

Felizmente, não é o caso aqui, como se adiantou.

Nessa toada, é importante realçar aqui que o tema descontinuidade
jamais foi enfrentado de forma aprofundada.  E não foi esse o objeto do Tema
642, que enfrentou exclusivamente o que seria o período imediatamente anterior ao
benefício, conforme evidenciou o relator:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE
RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO
IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO
PREVISTA NO ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM SER
PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. 

1. Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do
artigo 55, § 3º combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o
segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a idade
mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu
benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, § 1º, da Lei
8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade rural, sem ter atendido
a regra transitória da carência, não fará jus à aposentadoria por idade rural pelo
descumprimento de um dos dois únicos critérios legalmente previstos para a
aquisição do direito. Ressalvada a hipótese do direito adquirido em que o segurado
especial preencheu ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o
benefício. 

2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se o ônus da
sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de Processo Civil.

Do voto.

Com efeito, a tese delimitada no presente recurso especial repetitivo consiste na
comprovação do trabalho rural em número de meses correspondentes à carência,
em período imediatamente anterior ao requerimento, para fins de concessão de
aposentadoria por idade rural, no moldes do art. 55, § 3º e art. 143, ambos da Lei
8.213/1991.

(...)
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Reforce-se: a tese do presente recurso especial representativo da controvérsia é
relativo ao trabalhador rural segurado especial que, para obtenção do benefício
aposentadoria rural por idade, deverá 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 da carência do
benefício.

Em verdade, destacou o eminente relator:

A concessão da aposentadoria rural por idade, ao segurado especial filiado à
previdência social antes da Lei 8.213/1991, depende do preenchimento dos
requisitos previstos nos arts. 48, 55, § 3º e 143 da Lei 8.213/1991, ou seja, o
implemento da idade de 55 anos para a mulher e a comprovação do tempo de
atividade rural em número de meses idêntico à carência do referido benefício, no
período imediatamente anterior ao requerimento.

(...)

A regra, hoje, é assim: no dia em que o segurado especial completar a idade legal
deverá ter preenchido o tempo de carência contido na tabela do art. 142
conjugado com o art. 143 da Lei 8.213/1991, para se aposentar.

Ou seja, jamais se disse que a descontinuidade implicava
interrupção. O que se pontuou, à exaustão, é que quem completou a idade e não
estava trabalhando na lida rural de subsistência não poderia ser considerado
segurado especial, considerando a 2a exigência (trabalho rural no período
imediamente anterior ao requerimento ou ao implemento da idade) de duas,
sendo a 1a o implemento do tempo de 15 anos (quando não aplicável a tabela
dos arts. 142 e 143 da Lei n. 8.213/91) de atividade rural, ainda que de forma
descontínua.

Creio, assim, que não há falar em interrupção, a partir da
descontinuidade. De onde a descontinuidade acarretada pelo exercício de
atividade remunerada em período superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos
ou intercalados, no ano civil, prazo tido como idôneo, conforme item anterior, 
configura tão somente descontinuidade, mas não interrupção, muito menos é
impeditivo à soma do tempo rural remoto e atual.

Com ser assim, se ao longo de sua atividade campesina ou quejanda,
por exemplo, quem iniciou o trabalho rural aos 40 anos, mas trabalhou por 5
anos em atividade remunerada por período superior a 120 (cento e vinte) dias,
corridos ou intercalados, no ano civil, não poderá computar computar tais
anos,  por descontinuidade não admitida (= ano não computável como de
atividade rural de subsistência), o que não impedirá o direito à aposentação
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uma vez atingida a idade de 60 anos, porque ainda restarão, de exercício de
atividade rural, o somatório de 15 anos, que podem (inciso I do art. 39, § 2º do
art. 48 e art. 143 da Lei n. 8.213/91), ser descontínuos.

A presente solução é, assim, não só obediência estrita à normatização
atual como, também, mais benéfica ao segurado especial rural, sem emoldurar óbice
de ordem meramente hermenêutica ao tempo que se trabalhou anteriormente à
descontinuidade inadmitida.

Atingimos, assim, a segunda e última conclusão: a descontinuidade
acarretada pelo exercício de atividade remunerada em período superior a 120 (cento
e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil em que isso ocorrer (inciso III do
§ 9º do art. 11 da Lei 8.213/91), não implica perda do tempo de exercício de
atividade rural até então existente, muito menos constitui-se em impeditivo à soma
do tempo rural remoto e posterior.

VI. Repercussão de Representativos de Controvérsia junto à
regulamentação do INSS.

Há, por fim, uma questão sensível.  As decisões proferidas em
precedentes qualificados (previstos no CPC) ou fortemente persuasivos, como é o
caso dos representativos de controvérsia julgados pela TNU (conforme seu
Regimento Interno), têm imediata e forte aplicabilidade para o direito brasileiro, no
âmbito judicial e, principalmente, no administrativo.

A legitimar-se a tese da interrupção ao invés da simples
descontinuidade, sedimentada por um Tema de Representativo de Controvérsia
desta TNU, o INSS imediatamente poderá incorporar o entendimento restritivo
às normas regulamentares, de sorte que estaremos endurecendo, pura e
simplesmente, uma interpretação legítima e estritamente legal que até aqui é
mais favorável e, portanto, mais consentânea com a proteção previdenciária.

Longe de ser ad terrorem informar que o art. 259 da IN n. 128/2022,
que garante o cômputo do tempo anterior e posterior à descontinuidade para fins de
aposentadoria rural pura, será provavelmente suprimido por completo.

Milhares de segurados que hoje gozam do direito ao cômputo do
período anterior e atual perderão a aposentadoria na seara administrativa. 

Não creio que se possa dizer estar o segurado especial rural revestido
de uma especial guarida no sistema jurídico pátrio, como gostamos de reconhecer e
afirmar em nossos votos, e ao mesmo tempo, pura e simplesmente, ignorar-se um
direito que tão claramente é expresso no direito positivo.
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Impossível não lembrar de trechos da obra "Triste partida", frutos do
poeta popular:

"Trabaia dois ano, 
Três ano e mais ano 
E sempre nos prano 
De um dia vortar 
Meu Deus, meu Deus 
Mas nunca ele pode 
Só vive devendo 
E assim vai sofrendo 
É sofrer sem parar 
Ai, ai, ai, ai" 

(Patativa do Assaré).

VII. Conclusão.

Daí porque apresento divergência quanto ao ilustre relator, negando
sinonímia jurídica entre descontinuidade e interrupção no direito positivo atual
para a questão em julgamento. Apresento a seguinte tese, desdobrada:

I)  Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte
de rendimento decorrente de exercício de atividade remunerada em período
superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil em que
isso ocorrer (inciso III do § 9º do art. 11 da Lei 8.213/91);

II)  A norma jurídica assegura o direito à aposentadoria por idade para os
segurados especiais rurais que comprovem o exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício
requerido (inciso I do art. 39, § 2º do art. 48 e art. 143 da Lei n. 8.213/91);

III) A descontinuidade acarretada pelo exercício de atividade remunerada em
período superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil
em que isso ocorrer (inciso III do § 9º do art. 11 da Lei 8.213/91), não implica
perda do tempo de exercício de atividade rural até então existente, muito menos
constitui-se em impeditivo à soma do tempo rural remoto e posterior.

Caso concreto.

O vínculo de trabalho que provocou a interrupção da carência durou 11
meses (01/04/2008 a 03/03/2009), estando além do limite fixado na tese acima
sufragada.  Porém, dita descontinuidade somente acarreta a perda da condição de
segurado especial no ano civil correspondente, não impedindo a soma do tempo
rural remoto e atual. 

0501240-10.2020.4.05.8303 900000207596 .V70 RCQ.TNU© FGA.TNU

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Turma Nacional de Uniformização

Data da Sessão: 15/09/2022
Pauta: 1

(minuta relacionada)



19/09/2022 15:30 :: Minutas - eproc - ::

https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 71/88

Assim, é necessário o retorno dos autos à TR de origem para
adequação do julgado ao decidido neste PUIL representativo de controvérsia,
observados os termos da Questão de Ordem n. 20 (Se a Turma Nacional decidir que
o incidente de uniformização deva ser conhecido e provido no que toca a matéria de
direito e se tal conclusão importar na necessidade de exame de provas sobre
matéria de fato, que foram requeridas e não produzidas, ou foram produzidas e não
apreciadas pelas instâncias inferiores, a sentença ou acórdão da Turma Recursal
deverá ser anulado para que tais provas sejam produzidas ou apreciadas, ficando o
juiz de 1º grau e a respectiva Turma Recursal vinculados ao entendimento da Turma
Nacional sobre a matéria de direito) desta TNU. 

Dispositivo.

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao incidente para (a)
fixar a seguinte tese:  "I)  Não é segurado especial o membro de grupo familiar
que possuir outra fonte de rendimento decorrente de exercício de atividade
remunerada em período superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou
intercalados, no ano civil em que isso ocorrer (inciso III do § 9º do art. 11 da
Lei 8.213/91); II)  A norma jurídica assegura o direito à aposentadoria por
idade para os segurados especiais rurais que comprovem o exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente
anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses
correspondentes à carência do benefício requerido (inciso I do art. 39, § 2º do
art. 48 e art. 143 da Lei n. 8.213/91); III) A descontinuidade acarretada
pelo exercício de atividade remunerada em período superior a 120 (cento e
vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil em que isso ocorrer (inciso
III do § 9º do art. 11 da Lei 8.213/91), não implica perda do tempo de exercício
de atividade rural até então existente, muito menos constitui-se em impeditivo à
soma do tempo rural remoto e posterior"; e, por fim, b) determinar o retorno à
origem para fins de adequação (QO n. 20 desta TNU).

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES, Juiz Federal, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do
documento está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador
900000207596v70 e do código CRC 6868b397. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES 
Data e Hora: 22/8/2022, às 12:42:40 
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SCES - trecho, 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0501240-10.2020.4.05.8303/PE

RELATOR: JUIZ FEDERAL IVANIR CESAR IRENO JUNIOR
REQUERENTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA DO NASCIMENTO SILVA
ADVOGADO: MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA (OAB PE000573)

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AMICUS CURIAE: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIARIO (IBDP)
ADVOGADO: GISELE LEMOS KRAVCHYCHYN
AMICUS CURIAE: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS
AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES
ADVOGADO: ANTONIO RICARDO FARANI DE CAMPOS MATOS
ADVOGADO: ADRIANA PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO: EVANDRO JOSE MORELLO

VOTO DIVERGENTE

1. Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) afetado
como representativo de controvérsia e vinculado ao tema 301, com a seguinte
questão jurídica controvertida:

Saber se, à luz da exigência de que o período de exercício de atividade rural seja
imediatamente anterior ao requerimento de benefício ou implemento da idade,
ainda que descontínuo, conforme arts. 39, i, 48, §2º e 143, todos da Lei 8.213/91, o
exercício de atividade urbana por mais de 120 dias, corridos ou intercalados, no
ano civil, na vigência da Lei 11.718/2008, implica, além da perda da qualidade de
segurado especial, ruptura do perfil de trabalhador rural e interrupção da
contagem do tempo de atividade rural (carência), impedindo o somatório dos
períodos de atividade campesina anterior e posterior ao vínculo urbano que
extrapolou o limite legal, exigindo nova contagem integral do intervalo exigido por
lei para a aposentadoria por idade rural pura.

2. O Relator, Juiz Federal Ivanir Cesar Ireno Junior, votou no sentido
de dar provimento ao incidente, com a fixação da seguinte tese:

(i) o exercício de atividade urbana por mais de 120 dias, corridos ou intercalados,
no ano civil, na vigência da Lei 11.718/2008, não implica ruptura do perfil de
trabalhador rural e interrupção da contagem do tempo de atividade rural
(carência), não impedindo o somatório dos períodos de atividade campesina
anterior e posterior ao vínculo urbano que extrapolou o limite legal, para fins da
aposentadoria por idade rural pura do segurado especial;
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(ii) somente o afastamento da atividade rural por mais de 36 meses ininterruptos
implica ruptura do perfil rural e interrupção da contagem do tempo de atividade
rural (carência), impedindo o somatório dos períodos de labor campesino anterior
e posterior à ruptura, para fins da aposentadoria por idade rural pura do segurado
especial, exigindo nova contagem integral.

3. Já o voto-vista do Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves,
apesar de também dar provimento ao incidente, diverge em relação à tese,
apresentando a seguinte proposição:

I)  Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de
rendimento decorrente de exercício de atividade remunerada em período superior a
120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil em que isso ocorrer
(inciso III do § 9º do art. 11 da Lei 8.213/91);

II)  A norma jurídica assegura o direito à aposentadoria por idade para os
segurados especiais rurais que comprovem o exercício de atividade rural, ainda que
de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício
requerido (inciso I do art. 39, § 2º do art. 48 e art. 143 da Lei n. 8.213/91);

III) A descontinuidade acarretada pelo exercício de atividade remunerada em
período superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil
em que isso ocorrer (inciso III do § 9º do art. 11 da Lei 8.213/91), não implica
perda do tempo de exercício de atividade rural até então existente, muito menos
constitui-se em impeditivo à soma do tempo rural remoto e posterior.

4. Ambos os votos apresentados são fundamentados com maestria e
extrema profundidade técnica. Por esse motivo, pedi vista para melhor refletir sobre
a questão, que é de grande relevância e de forte impacto em um significativo número
de processos.

 

I. DELINEAMENTO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA

 

5. A aposentadoria por idade do trabalhador rural, prevista no art. 48, §
1º da Lei 8.213/91, será devida aos 60 anos de idade para o homem e aos 55 anos de
idade para a mulher, desde que comprovado 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.
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6. Nos termos do art. 25, II da Lei 8.2132/91, a carência para
aposentadoria por idade é de 180 contribuições mensais. Desse modo, é possível
resumir a exigência nos seguintes termos: comprovação, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, do efetivo exercício de
atividade rural por 180 meses, ainda que de forma descontínua.

7. A controvérsia apresentada neste incidente está relacionada à
compatibilização das expressões “imediatamente anterior” e “ainda que de forma
descontínua”. A correta interpretação de cada uma dessas expressões é essencial
para a construção da solução jurídica adequada.

8. De início, não há qualquer espaço hermenêutico para se afirmar que
os 180 meses de atividade rural devem ocorrer de modo contínuo, contados
retroativamente da data do requerimento. Afinal, a lei expressamente garante o
cômputo de períodos de trabalho rural de modo descontínuo. Assim, fora de dúvida
a possibilidade de soma de atividades rurais, ainda que intercaladas por
período de atividade urbana.

9. A dúvida consiste em saber se, de alguma forma, o tempo que
separa os períodos de atividade rural pode afetar o direito à aposentadoria por idade.
Apresentanda a questão na forma de exemplos, é necessário aferir se a lei faz
distinção entre casos como os seguintes:

a. Homem exerceu atividade rural por 12 anos; em seguida exerceu
atividade urbana por 6 meses; voltou a exercer atividade rural por 3
anos, quando completa 60 anos de idade.

b. Homem exerceu atividade rural por 12 anos; em seguida exerceu
atividade urbana por 40 meses; voltou a exercer atividade rural por 3
anos, quando completa 60 anos de idade.

c. Homem exerceu atividade rural por 12 anos; em seguida exerceu
atividade urbana por 10 anos; voltou a exercer atividade rural por 3
anos, quando completa 60 anos de idade.

10. O acórdão recorrido associa a exigência de trabalho rural em
período “imediatamente anterior ao requerimento” à previsão do art. 11, § 9º, III da
Lei 8.213/91, para afirmar que um intervalo superior a 120 dias entre dois períodos
de atividade rural, torna o primeiro “remoto” e o exclui da contagem do prazo
exigido pelo art. 48, § 2º da Lei 8.213/91. De acordo com esse entendimento, não
haveria direito ao benefício em qualquer dos exemplos acima.
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11. Outra parcela da jurisprudência extrai da expressão
“imediatamente anterior ao requerimento” uma proibição à descontinuidade ou
interrupção da atividade rural por tempo superior ao equivalente ao período de graça
(12, 24 ou 36 meses). O voto do Relator, Juiz Federal Ivanir Cesar Ireno Junior,
acolhe tal compreensão, afirmando que, quando o segurado se afasta da atividade
rural por mais de 36 meses, a contagem do tempo rural é interrompida, impedindo a
utilização do período anterior na concessão da aposentadoria por idade rural, por ter
se tornado remoto. Essa corrente, reconheceria o direito à aposentadoria no exemplo
a, mas o rejeitaria nos exemplos b e c.

12. Com a máxima vênia, apesar das importantes razões lançadas nas
fundamentações do acórdão recorrido e no voto do Relator, essas posições não
refletem a interpretação adequada do art. 48, §2º da Lei 8.213/91, pois atribuem à
exigência de trabalho rural em período imediatamente anterior ao requerimento
uma dimensão que não pode ser extraída do texto legal. A categoria “tempo rural
remoto” não encontra previsão na lei, inexistindo qualquer indicação de prazo
máximo para aproveitamento de períodos de trabalho rural. Mais do que isso, carece
de sentido e tangencia uma interpretação contra legem, a criação de um prazo de
interrupção gerador do chamado “tempo remoto”, pois ignora a expressa autorização
legal para a contagem modo descontínuo. Distinguir descontinuidade e interrupção
pelo lapso temporal decorrido entre atividades rurais é criar um critério restritivo em
sentido oposto ao indicado no texto normativo.

 

II. IMEDIATIDADE NÃO SE CONFUNDE COM CONTINUIDADE

[...]
Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo...
e vivo escolhendo o dia inteiro!
 
Não sei se brinco, não sei se estudo,
se saio correndo ou fico tranqüilo.
 
Mas não consegui entender ainda
qual é melhor: se é isto ou aquilo.
 
Cecília Meireles (Ou Isto ou aquilo)

 

13. A Lei 8.213/91, no § 2º, do art. 48, exige a imediatidade do
trabalho rural em relação ao requerimento (ou à implementação da idade mínima) e
autoriza que o tempo de trabalho rural seja descontínuo. O que se demonstra neste
capítulo do voto é que as duas expressões se referem a elementos diferentes e não
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podem, em momento algum, ser confundidas. Ruptura da continuidade não afeta a
imediatidade, assim como um período de trabalho rural contínuo, pode não ser
imediato. Isto não é aquilo.

14. Ao exigir a comprovação da atividade rural em período
imediatamente anterior ao requerimento, a lei indica que a aposentadoria prevista
nos § § 1º e 2º, do art. 48 da Lei 8.213/91 é para as pessoas que conservam a
condição de trabalhador rural, sendo insuficiente o fato de terem trabalhado no
campo em período pretérito. Em palavras diretas: o benefício é para quem “é
trabalhador rural” e não para quem “foi trabalhador rural”.

15. Não é outra a interpretação da norma feita pelo próprio INSS,
como se infere do art. 258 da Instrução Normativa 128/2022, do Presidente da
autarquia:

Art. 258. Para fins de concessão de aposentadoria por idade dos trabalhadores
rurais, o segurado deve estar exercendo a atividade rural ou em período de graça
na DER ou na data em que implementou todas as condições exigidas para o
benefício.

16. Desse modo, não tem direito à aposentadoria por idade rural a
pessoa que, mesmo tendo trabalhado no campo por mais de 180 meses, deixou a lide
campesina antes de completar o requisito etário. Por exemplo, um homem que
exerceu atividade rural dos 20 aos 40 anos de idade e, em seguida, passou a
trabalhar em atividade urbana, sem retornar ao campo, não fará jus ao benefício
rural, pois não tem trabalho campesino no período imediatamente anterior ao
requerimento ou à data em que completou a idade. Esse, aliás, o sentido da tese
firmada no Tema 642 do Superior Tribunal de Justiça.

17. Porém, a exigência de imediatidade do labor rural se refere apenas
ao momento do requerimento ou da implementação do critério etário. Atendida essa
exigência, não há motivo para se desconsiderar qualquer tempo trabalhado no
campo. Isso porque, entre os diferentes períodos de atividade rural, não há qualquer
limitação temporal. É possível somar períodos rurais antigos e novos,
independentemente da distância entre eles, mesmo quando tiver ocorrido a perda da
qualidade de segurado nesse interregno, desde que comprovado esse retorno. Não é
de outra forma que o INSS, corretamente, interpreta a norma, como se infere no art.
259 da Instrução Normativa 128/2022:

Art. 259. Para as aposentadorias por idade dos trabalhadores rurais, não será
considerada a perda da qualidade de segurado nos intervalos entre as atividades
rurícolas.
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18. De modo ainda mais claro, a Diretoria de Benefícios do INSS, por
meio do art. 267 da Portaria DIRBEN/INSS nº 991, de 28 de março de 2022 assim
estabelece:

Art. 267. Para a aposentadoria por idade do trabalhador rural não será
considerada a perda da qualidade de segurado nos intervalos entre as atividades
rurícolas, devendo, entretanto, estar o segurado exercendo a atividade rural ou em
período de graça decorrente de atividade rural na DER ou na data em que
implementou todas as condições exigidas para o benefício, observado o disposto no
art. 269.

19. A manifestação do INSS, juntada aos autos no evento 69, retira
qualquer dúvida a respeito da posição da autarquia sobre o tema, quando se refere à
IN 128/2022:

O artigo 259, combinado com o artigo 201, esclarece que, ainda que ocorra a
perda da qualidade de segurado rural entre os períodos de atividade rural, os
mesmos poderão ser computados para fins de carência. Significa dizer que todos os
períodos de atividade rural poderão ser somados para fins de carência, ainda que
entre eles tenha ocorrido a perda da qualidade de segurado, independente do
motivo (exercício de atividade urbana, período sem exercício de atividade), não
sendo necessário a partir do retorno à atividade rural cumprir toda a carência,
tendo em vista a possibilidade de comprovação da atividade rural de forma
descontínua, prevista no art. 39, I, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

20. Desse modo, insiste-se, não tem direito à aposentadoria por idade
rural a pessoa que, mesmo tendo trabalhado no campo por mais de 180 meses,
deixou a lide campesina antes de completar o requisito etário. 

21. Porém, atendido o critério da imediatidade, a exigência dos 180
meses de trabalho rural pode ser preenchida de modo descontínuo, sendo irrelevante
para o legislador o tempo decorrido entre os períodos de atividade rural, desde que,
no momento do requerimento ou da implementação da idade, o segurado esteja
trabalhando no campo.

22. Evidentemente, esse retorno à atividade rural não pode ser
presumido, devendo ser devidamente comprovado, na forma do § 3º, do art. 55 da
Lei 8.213/91. Mas, uma vez demonstrado que o segurado voltou a trabalhar no
campo, o intervalo entre períodos de atividade rural não afeta a imediatidade,
ainda que tenha ocorrido a perda da qualidade de segurado.

23. Por esse motivo, não há coerência em utilizar os parâmetros do
período de graça na definição de um “tempo rural remoto”, provocado por uma
“interrupção” da atividade, capaz de gerar a “perda da vocação” rural. Todos esses
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critérios são inexistentes na lei e decorrem de uma confusão entre imediatidade e
continuidade.

24. Quando autoriza a contagem descontínua do tempo de trabalho
rural, a lei garante ao segurado o aproveitamento de todo o tempo trabalhado no
campo, mesmo que em momentos diferentes de sua vida laborativa. Isso significa
que a descontinuidade não se converte em uma “interrupção” que obsta a contagem
do tempo mais antigo: a lei não prevê qualquer exclusão de tempo “remoto”.

25. Essa opção legislativa está em perfeita harmonia com a política
pública constitucional para a previdência social. Seria incoerente, injusto e
incompatível com os princípios da vedação à proteção insuficiente e da
uniformidade e equivalência da proteção previdenciária das populações urbana e
rural permitir que anos de trabalho no campo se transformassem em um nada
jurídico.

26. Uma mulher que iniciou a atividade no campo aos 35 anos de idade
e nela permaneceu até os 45 anos de idade, conta com 120 meses de trabalho rural.
Caso se mude para a cidade acompanhando a família e lá permaneça por 5 anos, sem
trabalhar ou contribuir para a previdência, quando retornar ao trabalho rural, com 50
anos de idade, terá perdido 10 anos de sua vida laboral, porque esse tempo seria
rotulado de “remoto”. Certamente, essa não é uma consequência que se possa extrair
das normas constitucionais, ainda mais quando o legislador autoriza a contagem
descontínua.

27. Nem mesmo a crítica de que o trabalhador rural estaria recebendo
um tratamento equivalente ao do trabalhador urbano sem a devida contribuição é
procedente. O legislador – a quem cabe esse tipo de preocupação – indica uma
diferença no tratamento das aposentadorias por idade rural ou urbana, mas no que se
refere à imediatidade e, não, à descontinuidade. Assim, o trabalhador urbano,
quando preenche a carência de 180 contribuições, pode parar de trabalhar e
contribuir, pois, quando completar a idade exigida, se aposentará, mesmo que não
tenha retornado à vida contributiva. Já no caso da aposentadoria rural, apenas se
houver lide campesina na época em que alcança a idade mínima, surgirá o direito ao
benefício.

28. Outro equívoco que deve ser afastado consiste na afirmação de que
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 642, teria fixado um prazo
máximo entre os períodos de atividade rural. Não o fez, como se demonstra no
próximo capítulo do voto.
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III. TEMA 642 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

 

Mas existem momentos em que é necessário falar.
O silêncio pode, algumas vezes, ser mal interpretado.
 
Deborah Tannen

 

29. Afirmar que a perda da qualidade de segurado nos intervalos entre
as atividades rurícolas deve ser desconsiderada na análise do direito à
aposentadoria rural não representa qualquer contrariedade ou divergência ao
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no tema 642, cujo objeto se
limitou à análise da necessidade de o segurado estar exercendo atividade rural
quando completa a idade mínima para a aposentadoria.

30. Insiste-se: a questão em julgamento no REsp 1354908/SP (tema
642) estava relacionada com a necessidade de exercício da atividade rural quando o
segurado completa a idade mínima. Nas palavras do Relator, Ministro Mauro
Campbell Marques:

No caso em exame, a segurada completou 55 (cinquenta e cinco) anos de idade em
25 de maio de 2007, devendo, assim, comprovar, segundo tabela do art. 142 da Lei
8.213/1991, 156 (cento e cinquenta e seis) meses de atividade rural, para obtenção
do benefício.

A problemática do caso está no reconhecimento do benefício aposentadoria por
idade rural àquele segurado especial que nos moldes do art. 143 da Lei 8.213/1991
não mais trabalhava no campo no período em que completou a idade mínima,
considerando que a Lei não especifica o que deve ser entendido como período
imediatamente anterior ao do requerimento do benefício.

31. De modo ainda mais claro, é possível ler no voto-vista da Ministra
Assusete Magalhães o delineamento da questão julgada por aquela Superior Corte:

Ademais, registra o acórdão impugnado que a autora completou 55 (cinquenta e
cinco) anos de idade em 25/05/2007 (fl. 118e), quando não mais exercia ela
atividade rural, mas urbana, como reconhecera o próprio acórdão (fl. 123e). Daí a
questão a ser enfrentada: aquele que, tendo comprovado o exercício da atividade
rural pelo tempo exigido pelo art. 143 da Lei 8.213/91, mas passa a exercer
atividade urbana e só implementa a idade mínima para a aposentadoria por idade
rural, prevista no art. 143 do referido diploma legal, já na atividade urbana – caso
da autora –, faz jus ao benefício mencionado na aludida regra de transição?
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32. Também o voto-vista do Ministro Sérgio Kukina apresenta perfeito
delineamento do objeto do Tema 642:

A questão central do presente repetitivo, a teor do despacho de fl. 165, está na
definição do que se deva entender como "período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício", assim grafado na regra de transição presente no art.
143 da Lei nº 8.213/91, que cuida das exigências para a concessão de
aposentadoria rural por idade para aqueles trabalhadores do campo que, até o
advento dessa mesma lei de benefícios, estavam desobrigados de verter
contribuições para a previdência.

(...)

No caso concreto, a então lavradora migrou para a atividade urbana antes mesmo
de implementar o requisito etário (55 anos) e lá permaneceu por quase dois anos,
para somente então pleitear, por intermédio da presente demanda judicial, sua
aposentadoria rural por idade, ou seja, quando induvidosamente afastada das
atividades agrícolas no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício.

33. O fato é que o acórdão recorrido naquele caso, proferido pelo
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, havia aplicado ao benefício rural o
entendimento "no sentido de ser desnecessário que o implemento das condições
para a aposentadoria por idade ocorram de forma simultânea, visto que não exigida
esta característica no art. 102, § 1º, da Lei 8.213/91. Assim, não há óbice à
concessão do benefício mesmo que, quando do implemento da idade, já se tenha
perdido a qualidade de segurado". Em outros termos, o TRF3 aplicou, à
aposentadoria rural, a previsão do art. 3º, § 1º da Lei 10.666/03, reconhecendo o
direito à aposentadoria, ainda que segurado, após completar 180 meses de trabalho
rural, deixasse de exercer a atividade rurícola e, apenas em momento posterior,
atingisse a idade mínima.

34. Essa extensão do art. 3º, § 1º, da Lei 10.666/03, aos benefícios
rurais foi rechaçada pelo STJ, que em momento algum avançou para a análise da
perda da qualidade de segurado entre períodos de atividade rural. É esclarecedor o
trecho final do voto do Ministro Relator:

Desse modo, o Tribunal a quo ao assentar 1) que o eventual fato de a parte autora
haver parado de trabalhar antes de completar a idade não é óbice à percepção da
pretendida aposentadoria, uma vez que não é necessário o preenchimento
simultâneo dos requisitos legais e 2) que a perda da qualidade de segurado não
mais possui relevância para a concessão do benefício pleiteado, nos termos do art.
3º, § 1º, da Lei 10.666/2003, dissentiu do entendimento do STJ, merecendo reforma.
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Por conseguinte, fica assentada a tese, para fins de recurso especial repetitivo de
que, o segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a
idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer
seu benefício. Ressalvada a hipótese do direito adquirido, em que o segurado
especial, embora não tenha requerido sua aposentadoria por idade rural,
preenchera de forma concomitante, no passado, ambos os requisitos carência e
idade.

35. A questão da descontinuidade (ou interrupção) da atividade rural
não foi ventilada mesmo nos embargos de declaração, onde a discussão proposta era
sobre a aplicação do período de graça para definir a imediatidade da atividade rural,
mas sempre em relação ao momento em que se completa a idade. No caso, o
embargante buscava a manifestação da Corte sobre a possibilidade de concessão do
benefício quando o segurado tivesse encerrado o exercício da atividade rural
faltando um curto período para completar a idade, inferior ao período de graça. Mais
uma vez, o debate passou ao largo do intervalo entre atividades rurais.

36. Ao buscar definir o significado da expressão "período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício", o STJ concluiu que se está
diante da exigência de o segurado estar trabalhando no campo quando completa a
idade mínima necessária à aposentadoria. Nada além disso.

37. Silenciaram a tese e os votos sobre o intervalo entre períodos
rurais, pelo simples fato dessa questão não guardar qualquer relação com a exigência
de imediatidade. Buscar estender os efeitos do Tema 642 para um tema não
enfrentando pela Corte é “mal interpretar o silêncio”... e nesses casos, cabe ao
Judiciário, no momento por meio da TNU, se manifestar para afastar o equívoco
hermenêutico de criação de exigências sem base legal e esclarecer que a expressão
“imediatamente anterior” não guarda qualquer relação com o caráter contínuo da
atividade.

 

IV. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA EM PERÍODO
SUPERIOR A 120 DIAS

 

38. O acórdão recorrido, interpretando o art. 11, § 9º, III da Lei
8.213/91, considerou que o exercício de atividade remunerada por mais de 120 dias
no ano gera “uma interrupção da carência, com prazo a ser reiniciado do zero a
partir do fim do vínculo formal remunerado”.
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39. Como já restou demonstrado, esse – ou qualquer outro – prazo
entre períodos de atividade rural são irrelevantes para a contagem dos 180 meses de
trabalho campesino. Mas, então, qual a aplicação do referido dispositivo normativo?

40. Para responder a essa questão, é importante notar, antes de tudo,
que o art. 11, § 9º, III da Lei 8.213/91 não disciplina a contagem do tempo rural para
a aposentadoria por idade, mas, sim, a caracterização da condição de segurado
especial. 

41. Só esse dado já seria suficiente para demonstrar o equívoco na
utilização dessa regra como elemento de “interrupção da carência”. Explica-se: a
aposentadoria por idade do art. 48, § 1º da Lei 8.213/91 contempla uma série de
trabalhadores rurais: empregado rural, contribuinte individual rural, trabalhador
avulso rural e segurado especial. Caso um segurado especial trabalhe como
empregado rural por 6 meses em um ano civil, deixa de ser enquadrado como
especial no período do vínculo empregatício, mas segue contando o tempo de
trabalho rural.

42. Na realidade, outro é o sentido que se deve extrair do art. 11, § 9º,
III da Lei 8.213/91. O segurado especial vive da produção rural. Caso o trabalhador
tenha uma outra fonte de renda, em princípio, fica descaracterizada a condição de
segurado especial, salvo nos casos indicados pelo legislador. Assim, a lei aponta
algumas fontes de renda que devem ser desconsideradas, quando da avaliação da
condição de segurado especial. Por exemplo: pensão por morte de valor mínimo,
renda de atividade artística ou de artesanato inferior ao salário-mínimo e “exercício
de atividade remunerada em período não superior a 120 (cento e vinte) dias,
corridos ou intercalados, no ano civil”.

43. O legislador afirma, portanto, que o trabalho remunerado por até
120 dias no ano deve ser desconsiderado, não impactando a caracterização da
condição de segurado especial. Como consequência, apenas após esse prazo é que o
segurado deixar de ser especial e passa a ser enquadrado em outra categoria de
segurado obrigatório, conforme a atividade que esteja exercendo. Suspensa a
atividade e retornando o segurado ao regime de economia familiar, na forma no art.
11, VII da Lei 8.213/91, recupera imediatamente a condição de segurado especial.

44. É válido trazer à colação a interpretação do INSS sobre a questão,
contida na Instrução Normativa 128/2022, da presidência da autarquia e reafirmada
na manifestação do evento 69:

Art. 112. Não descaracteriza a condição de segurado especial:

IX - a percepção de rendimentos decorrentes de:
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d) exercício de atividade remunerada, urbana ou rural, em período não superior a
120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o
disposto no § 2º;

Art. 113. O segurado especial fica excluído dessa categoria:

II - a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo
familiar a que pertence exceder o limite de:

b) dias em atividade remunerada estabelecidos na alínea "d" do inciso VIII do art.
112;

45. A partir do 1º dia do mês seguinte da extrapolação dos 120 dias de
atividade remunerada no ano, o segurado deixa de se enquadrar como especial,
passando a integrar nova categoria de segurado obrigatório. Cessada a atividade
remunerada e comprovado o retorno ao trabalho de segurado especial, o trabalhador
volta a se inserir imediatamente no VII, do art. 11 da Lei 8.213/91.

46. Conclui-se, portanto, que o prazo em questão não guarda qualquer
relação com a comprovação do tempo de trabalho rural, prevista no art. 48, § 2º da
Lei 8.213/91.

 

V. TESE

47. Diante das razões acima indicadas, bem como da convergência
entre o entendimento do INSS e a correta interpretação do art. 48, § 2º da Lei
8.213/91, considero que a tese deva oferecer uma solução parcialmente diferente
daquela apresentada no profundo e brilhante voto-vista proferido pelo Juiz
Federal Francisco Glauber Pessoa Alves. 

48. Desse modo, proponho a seguinte tese como resposta à questão
vinculada ao tema 301 desta TNU:

Cômputo do Tempo de Trabalho Rural

I. Para a aposentadoria por idade do trabalhador rural não será
considerada a perda da qualidade de segurado nos intervalos entre
as atividades rurícolas.

Descaracterização da condição de segurado especial
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II. A condição de segurado especial é descaracterizada a partir do
1º dia do mês seguinte ao da extrapolação dos 120 dias de
atividade remunerada no ano civil (Lei 8.213/91, art. 11, § 9º, III).

III. Cessada a atividade remunerada referida no item II e
comprovado o retorno ao trabalho de segurado especial, na forma
do art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91, o trabalhador volta a se inserir
imediatamente no inciso VII, do art. 11, da Lei 8.213/91, ainda que
no mesmo ano civil.

***

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao
incidente, com a fixação da tese jurídica acima indicada.  Devem os autor retornar à
Turma Recursal de origem, para juízo de adequação.

 

 

Documento eletrônico assinado por FÁBIO SOUZA, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador
900000210966v22 e do código CRC 59a6e988. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FÁBIO SOUZA 
Data e Hora: 16/9/2022, às 13:50:52 
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0501240-10.2020.4.05.8303/PE

RELATOR: JUIZ FEDERAL IVANIR CESAR IRENO JUNIOR
REQUERENTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA DO NASCIMENTO SILVA
ADVOGADO: MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA (OAB PE000573)

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE
LEI (PUIL). REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
TEMA 301. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
IDADE RURAL. LEI 8.213/91, ART. 48, §§ 1º E 2º.
COMPATIBILIZAÇÃO DAS EXPRESSÕES
“IMEDIATAMENTE ANTERIOR” E “AINDA QUE DE FORMA
DESCONTÍNUA”. POSSIBILIDADE DE SOMAR PERÍODOS
DE ATIVIDADE RURAL, INDEPEDENTEMENTE DO
EXTENSÃO DO INTERVALO ENTRE ELAS. A PERDA DA
QUALIDADE DE SEGURADO NOS INTERVALOS ENTRE
AS ATIVIDADES RURÍCOLAS DEVE SER
DESCONSIDERADA NA ANÁLISE DO DIREITO À
APOSENTADORIA RURAL. ENTENDIMENTO ADOTADO
PELO INSS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO
TEMA 642 DO STJ.  ART. 11, § 9º, III DA LEI 8.213/91 NÃO
DISCIPLINA A CONTAGEM DO TEMPO RURAL PARA A
APOSENTADORIA POR IDADE, MAS, SIM, A
CARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO
ESPECIAL. DEFINIÇÃO DOS MOMENTOS DE
DESCARACTERIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA
CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL. PUIL PROVIDO
COM FIXAÇÃO DE TESE.

1. A aposentadoria por idade do trabalhador rural, prevista no art. 48,
§§ 1º e 2º da Lei 8.213/91, será devida aos 60 anos de idade para o
homem e aos 55 anos de idade para a mulher, desde que comprovado o
efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
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no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por
tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à
carência.

2. Imediatidade não se confunde com continuidade. Ao exigir a
comprovação da atividade rural em período imediatamente anterior ao
requerimento, a lei indica que a aposentadoria prevista nos § § 1º e 2º,
do art. 48 da Lei 8.213/91 é para as pessoas que conservam a condição
de trabalhador rural, sendo insuficiente o fato de terem trabalhado no
campo em período pretérito. Em palavras diretas: o benefício é para
quem “é trabalhador rural” e não para quem “foi trabalhador rural”.

3. Atendido o critério da imediatidade, a exigência dos 180 meses de
trabalho rural pode ser preenchida de modo descontínuo, sendo
irrelevante para o legislador o tempo decorrido entre os períodos de
atividade rural, desde que, no momento do requerimento ou da
implementação da idade, o segurado esteja trabalhando no campo. O
intervalo entre períodos de atividade rural não afeta a imediatidade,
ainda que tenha ocorrido a perda da qualidade de segurado.

4. Não há coerência em utilizar os parâmetros do período de graça na
definição de um “tempo rural remoto”, provocado por uma
“interrupção” da atividade, capaz de gerar a “perda da vocação” rural.
Todos esses critérios são inexistentes na lei e decorrem de uma
confusão entre imediatidade e continuidade. Quando autoriza a
contagem descontínua do tempo de trabalho rural, a lei garante ao
segurado o aproveitamento de todo o tempo trabalhado no campo,
mesmo que em momentos diferentes de sua vida laborativa. Isso
significa que a descontinuidade não se converte em uma “interrupção”
que obsta a contagem do tempo mais antigo: a lei não prevê qualquer
exclusão de tempo “remoto”.

5. A opção legislativa está em perfeita harmonia com a política pública
constitucional para a previdência social. Seria incoerente, injusto e
incompatível com os princípios da vedação à proteção insuficiente e da
uniformidade e equivalência da proteção previdenciária das
populações urbana e rural permitir que anos de trabalho no campo se
transformassem em um nada jurídico.

6. Afirmar que a perda da qualidade de segurado nos intervalos entre
as atividades rurícolas deve ser desconsiderada na análise do direito à
aposentadoria rural não representa qualquer contrariedade ou
divergência ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado
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no tema 642, cujo objeto se limitou à análise da necessidade de o
segurado estar exercendo atividade rural quando completa a idade
mínima para a aposentadoria.

7. O INSS, administrativamente, permite a soma de todos os períodos
de trabalho rural, independentemente da extensão do intervalo entre
eles, mesmo quando ocorre a perda da qualidade de segurado (art. 259,
IN Pres INSS 128/2022; art. 267, Portaria DIRBEN/INSS 991/2022 e
manifestação da autarquia nos autos).

8. O art. 11, § 9º, III da Lei 8.213/91 não disciplina a contagem do
tempo rural para a aposentadoria por idade, mas, sim, a caracterização
da condição de segurado especial. 

9. A partir do 1º dia do mês seguinte da extrapolação dos 120 dias de
atividade remunerada no ano, o segurado deixa de se enquadrar como
especial, passando a integrar nova categoria de segurado obrigatório.
Cessada a atividade remunerada e comprovado o retorno ao trabalho
de segurado especial, o trabalhador volta a se inserir imediatamente no
VII, do art. 11 da Lei 8.213/91.

10. Tese:

Cômputo do Tempo de Trabalho Rural

I. Para a aposentadoria por idade do trabalhador rural não será
considerada a perda da qualidade de segurado nos intervalos entre
as atividades rurícolas.

Descaracterização da condição de segurado especial

II. A condição de segurado especial é descaracterizada a partir do
1º dia do mês seguinte ao da extrapolação dos 120 dias de
atividade remunerada no ano civil (Lei 8.213/91, art. 11, § 9º, III).

III. Cessada a atividade remunerada referida no item II e
comprovado o retorno ao trabalho de segurado especial, na forma
do art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91, o trabalhador volta a se inserir
imediatamente no inciso VII, do art. 11, da Lei 8.213/91, ainda que
no mesmo ano civil.

11. PUIL provido.
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ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por maioria, vencidos o
relator e o Juiz Federal GUSTAVO MELO BARBOSA e, em menor extensão, o Juiz
Federal FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES, DAR PROVIMENTO ao
incidente de uniformização, nos termos do voto do Juiz Federal FÁBIO DE SOUSA
SILVA, julgado-o como representativo de controvérsia, para fixar a seguinte tese do
Tema 301: Cômputo do Tempo de Trabalho Rural: I. Para a aposentadoria por idade
do trabalhador rural não será considerada a perda da qualidade de segurado nos
intervalos entre as atividades rurícolas. Descaracterização da condição de segurado
especial: II. A condição de segurado especial é descaracterizada a partir do 1º dia do
mês seguinte ao da extrapolação dos 120 dias de atividade remunerada no ano civil
(Lei 8.213/91, art. 11, § 9º, III). III. Cessada a atividade remunerada referida no item
II e comprovado o retorno ao trabalho de segurado especial, na forma do art. 55, §
3º, da Lei 8.213/91, o trabalhador volta a se inserir imediatamente no inciso VII, do
art. 11, da Lei 8.213/91, ainda que no mesmo ano civil.

Brasília, 15 de setembro de 2022.

 

Documento eletrônico assinado por FÁBIO SOUZA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 900000211992v5
e do código CRC 4dc6c78f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FÁBIO SOUZA 
Data e Hora: 16/9/2022, às 13:50:52 
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