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PARECER Nº 81/2013/CGPL/CGMBEN/PFE-INSS/PGF/AGU 
PROCESSO/DOCUMENTO N': s/nº- SIPPS/NUP Nº: 356237513 
INTERESSADO: PRF da 3ª Região 
ASSUNTO: Conclusões da Reunião Técnica em Matéria de Benefícios da PFE/INSS, referentes 

a diversos temas relacionados à Períodos Rurais. 

1. ATIVIDADE RURAL. Início de prova material. 
Marcos temporais. 
li. O marco final do período de trabalho rural 

averbado pode ser estendido para período 
posterior à data do último documento, desde que 
o contexto probatório do caso concreto justifique 
a extensão. 

Ilustríssimo Senhor Coordenador-Geral de Matéria de Benefícios, 

1. Trata-se de encaminhamento pela Procuradoria Regional Federal da 3ª Região 
das conclusões em matéria de Trabalho Rural do Encontro Regional de Matéria de Benefícios 
realizado em São Paulo/SP. 

2. Por ocasião da reunião, os presentes deliberaram: (a) inexistir um número 
mínimo de documentos a serem apresentados para esse fim, devendo a análise ser feita 
com base no caso concreto; (b) ser possível computar tempo rural posterior ao último 
documento apresentado até a data imediatamente anterior ao primeiro registro em CTPS. 

3. O processo foi encaminhado à Divisão de Contencioso, cuja manifestação 
corroborou os entendimentos consolidados no encontro, salvo a alínea "b" do parágrafo 2 
deste parecer. 

4. Vieram os autos à Coordenação de Gerenciamento e Prevenção de Litígios. 

5. Antes de ingressar propriamente na matéria em debate, destaco que a 
atribuição da Coordenação de Gerenciamento e Prevenção de Litígios de elaboração de 
propostas de teses jurídicas e de estratégias processuais no contencioso judicial é intrínseca 
a sua função de promover uma advocacia estratégica. Vale dizer que a CGPL tem como 
escopo prevenir o surgimento de novas demandas judiciais e propor medidas que reduzam 
o volume de ações ajuizadas e que melhorem o desempenho do INSS nas ações judiciais. 
Desta forma, a questão encaminhada à CGPL será analisada sob a ótica de suas funções 
regimentais e do ob1et1vo estratégico de prevenção e redução da litigiosidade. 

6. O reconhecimento da atividade rural é matéria representativa no volume de 
ações ajuizadas contra o INSS, sendo a matéria que ho1e mais impacta no Índice de 
Concessão Judicial - ICJ. Nesse sentido, destaca-se que, enquanto o ICJ da Clientela Urbana 
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apresente tendência de decréscimo, o ICJ da Clientela Rural aumentou mais de 10% nos 
últimos 6 anos, conforme registra o gráfico abaixo: 
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7. Evidentemente que a tendência de crescimento está também associada à 
jurisprudência excessivamente flexível e ass1stencialista em matéria de trabalhador rural. 
Entretanto, não se pode perder de vista que, ainda que a jurisprudência seja protecionista, 
as condenações dela decorrente implicam dispêndio de dinheiro público superior àquele que 
seria pago na esfera administrativa. 

8. Desta forma, a solução da controvérsia submetida à CGPL deve perpassar 
pela análise do princípio da eficiência. 

9. Acerca do início de prova material, a jurisprudência dos TRF, TR e TNU têm se 
firmado no sentido de que é possível estender o reconhecimento do tempo rural para além 
da data registrada no último documento, a depender do conjunto probatório registrado no 
caso concreto. Nesse sentido, cito: 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. 
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE À 
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. TEMPO RURAL. PERÍODO DOS 12 AOS 14 
ANOS. FIXAÇÃO DO TERMO FINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO NA 
PARTE CONHECIDA. Hipótese em que, ao negar o direito ao reconhecimento do 
período dos 12 aos 14 anos, a Turma Recursai simplesmente afirmou que a 
prova testemunhal não se mostrava suficiente. Ausência de contrariedade ao 
entendimento predominante do STJ e cristalizado na Súmula 05 desta Turma 
de Uniformização. Não conhecimento do pedido no particular, uma vez que o 
incidente de uniformização não se presta como instrumento para viabilizar o 
reexame da prova produzida nos autos. Não há, segundo o entendimento 
pacífico do STJ e desta Turma (cristalizado na Súmula 14, a qual é aplicável 
analogicamente aos casos em que se busca reconhecimento de tempo rural para 
agregação a tempo urbano) necessidade de apresentação de início de prova 
material em relação a todo o período que se pretende comprovar, pois a p.,.,r ~..,. 
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testemunhal se presta para esclarecer a situação e estabelecer as balizas 
temporais. Assim, no caso dos autos nada impede o reconhecimento do 
período de 01.01.74 a 24.11.74, a despeito de o último documento ser de 
1973. Conhecimento e provimento no que toca ao termo final do tempo rural 
reconhecido. (INCIDENTE 200270030136099. JUIZ FEDERAL RICARDO TEIXEIRA 
DO VALLE PEREIRA -Turma Nacional de Uniformização, DJU 02/12/2004.) 
Grifei. 

10. Com efeito, o entendimento é razoável se considerado o fato de que a própria 
Lei nº 8.213, em seu artigo 55, § 3º, exige tão somente início de prova material, não fazendo 
referência à necessidade de documento que comprove o termo inicial e o termo final do 
interregno a ser computado. No mesmo sentido, pode-se citar, inclusive, a previsão do 
Decreto nº 3.048 de substituição de prova documental pela realização de justificação 
Adm1nistrat1va (prova testemunhal). 

11. Desta forma, ainda que se entenda que existam argumentos para que se 
defenda judicialmente a tese, fato é que a jurisprudência não tem sido favorável ao rígido 
entendimento da Adm1n1stração Pública quanto à exigência da prova documental que 
comprove o marco final do trabalho rural, razão pela qual, em nome do princípio da 
ef1c1ênc1a administrativa, se deve buscar a flexibilização do entendimento administrativo. 

11. A mudança de entendimento, entretanto, não pode ir tão longe ao ponto de 
permitir que o marco seja fixado em conformidade com o início do primeiro vínculo 
registrado na CTPS. É que não se mostra razoável imaginar que o trabalhador rural saia das 
lides campesinas no exato momento em que firmado contrato formal de trabalho urbano. 
Ademais, ainda que não se exija documento que demonstre de forma exata o marco final do 
trabalho urbano, há exigir um mínimo de arcabouço probatório que fixe a data final do 
tempo a ser computado. 

12. Por isso, opino pela necessidade de ser flexibilizada a exigência de documento 
que comprove o marco final do labor rurícola, desde que as demais provas colacionadas aos 
autos permitam convencimento acerca do período a ser averbado. 

13. Sugiro, entretanto, que o processo seja encaminhado à Diretoria de Benefícios 
- DIRBEN para análise da viabilidade de alteração normativa, dispensando-se o registro de 
documento que comprove o marco final do tempo rural a ser averbado. 

À consideração superior. 

'1a/DF, 26 de abril de 2013 

Brasíl1a/DF,.'.::''. de abril de 2013 

Ciente e de acordo. 
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55. 

1. 
2. 
PFE/IN55 
3. 

FE N;~DO ACIEL 
Coordenador-G ral da atéria de Benefícios 

Brasília/DFfJÍ' de _6_\ ___ de 2013 

Aprovo o presente parecer. 
Encaminhe-se ao NAD da CGMBEN para pu icação do parecer no Porta 1 da 

Após, encaminh~se à DIRBEN. 

l \ 1· 
ALE5~f\NDR 
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