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 PODER JUDICIÁRIO

Processo Judicial Eletrônico
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da SJGO

1ª Relatoria da 2ª Turma Recursal da SJGO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)  n. 1000388-37.2018.4.01.3508

V O T O  /  E M E N T A

 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. HOMEM. 63 ANOS. CONDIÇÃO
DE SEGURADO ESPECIAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO
POR PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL COMPROVADO.
TRABALHO COMO EMPREGADO RURAL. ADMISSIBILIDADE. BENEFÍCIO DEVIDO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o
seu pedido de aposentadoria por idade como trabalhador rural.

2. A parte autora requer a nulidade da sentença sob o argumento de que a decisão proferida nos
embargos de declaração interpostos manteve a omissão existente na sentença de não ter se
pronunciado acerca dos precedentes apontados, em especial a Súmula n. 41 da TNU, o que
culminou na falta de prestação jurisdicional. Requer, portanto que a sentença seja anulada e que
seja proferida nova decisão, com apreciação total dos precedentes indicados. Alternativamente,
requer a condenação do INSS em averbar o tempo de labor rural de 1977 até a DER, ou que seja
reconhecido o tempo de labor rural de 1977 a 2009, ano em que a esposa do autor iniciou os
vínculos urbanos.

3. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente apenas para reconhecer como de
segurado especial o período entre a data do casamento (25/06/1977) e o início dos vínculos de
emprego (13/11/1986).

4. A parte autora implementou o requisito etário em 18/09/2017. Desse modo, deve comprovar o
período de carência entre 2003 e 2017.

5. A sentença rejeitou o pedido sob a fundamentação de que a parte autora não comprovou o
exercício de atividade rural, em regime de economia familiar.  

6. Com razão, em parte, o recorrente. Conforme consta do CNIS e da CTPS juntados, a parte
autora exerceu atividade rural entre 13/11/1986 e 11/02/2008 e de 15/03/2013 a 31/10/2014. A
jurisprudência já reconheceu a condição de segurado especial mesmo que a prova material não
corresponda a todo o período de carência a ser comprovado. Da mesma forma, o fato de a parte
autora ter desenvolvido as suas atividades no meio rural sujeito à subordinação de um
empregador não descaracteriza a sua condição de segurado especial, eis que a submissão a um
empregador na área rural torna ainda mais evidente a situação de hipossuficiência, quando
comparado ao produtor rural proprietário de pequena área de terras, que ao menos dispõe de
terra própria para o cultivo.
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7. Além disso, os períodos de trabalho rural demonstrados pela parte autora por meio de prova
material foram devidamente corroborados pelas testemunhas.

8. Assim, considerando que há nos autos início de prova material e que a prova testemunhal
corroborou as alegações contidas na peça inicial, o período de 14/11/1986 a 31/10/2014 também
deve ser reconhecido como de atividade rural, tendo a parte autora direito à concessão do
benefício de aposentadoria por idade rural.

9. Recurso da parte autora a que se dá parcial provimento, para reformar a sentença e julgar
procedente o pedido, condenando o INSS: a) na obrigação de fazer consistente na implantação
de aposentadoria por idade rural em prol da parte autora, com renda mensal inicial a ser
calculada administrativamente; b) na obrigação de pagar os valores devidos desde o
requerimento administrativo. Sobre as parcelas em atraso incidirão juros moratórios nos termos
do art. 1º-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A correção monetária será
calculada com aplicação do Índice de Preços Amplo Especial (IPCA-E).

10. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).

11. Diante das peculiaridades do caso, em razão do caráter alimentar do benefício em questão,
antecipo os efeitos da tutela pretendida e determino ao INSS que implante o benefício
concedido, no prazo de 30 (trinta) dias.

                         A C Ó R D Ã O

VISTOS, relatados e discutidos os autos, à unanimidade, ACORDAM os Juízes da Segunda
Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

 
 
 
            

Juiz Federal ALYSSON MAIA FONTENELE
 Relator
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