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PORTARIA CONJUNTA Nº 1 /DIRBEN/DIRAT/INSS, 7 DE AGOSTO DE 2017 (*) 
 
 
ASSUNTO: Fluxos e procedimentos relativos ao 
segurado especial. 
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 e 
Regulamento da Previdência Social - RPS, 
aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 
1999. 
 
 

O DIRETOR DE BENEFÍCIOS e o DIRETOR DE ATENDIMENTO DO 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em conformidade com o art. 14 e 
com o art. 16 do ANEXO I do Decreto nº 9.104, de 24 de julho de 2017, 

 
CONSIDERANDO entendimentos expressos no Parecer nº 00003/2017/ 

DIVCONS/PFE-INSS-SEDE/PGF/AGU, de 18 de julho de 2017, aprovado pelo Despacho nº 
00168/2017/CGMBEN/PFE-INSS-SEDE/PGF/AGU, de 25 de julho de 2017 e pelo Despacho nº 
00270/2017/GAB/PFE-INSS-SEDE/PGF/AGU, de 25 de julho de 2017 (Anexo I), para a 
comprovação da atividade de segurado especial; 

 
CONSIDERANDO que as informações declaratórias previstas no art. 112 da 

Instrução Normativa nº 77/INSS/PRES, de 21 de janeiro de 2015 devem ser obtidas de maneira 
objetiva no requerimento de comprovação da atividade do segurado especial, bem como podem 
ser complementadas ou confirmadas nos bancos de dados de bases governamentais constantes no 
CNIS e demais sistemas corporativos; 

 
CONSIDERANDO que no requerimento de comprovação da atividade de 

segurado especial são feitos batimentos do período requerido com os bancos de dados da RAIS, 
GFIP, CAGED, Sisobi, Pessoa Jurídica, QSA, CEI, entre outros, aumentando a segurança para a 
correta análise quanto à comprovação da atividade do segurado especial, em cumprimento ao 
Acórdão TCU nº 715/2012 Plenário; 

 
CONSIDERANDO que o INSS solicitou a alteração da Portaria MPS nº 170, de 

25/04/2007 para que seja substituído o procedimento de entrevista para a comprovação da 
atividade de segurado especial por outros procedimentos a serem estabelecidos por este Instituto 
por meio de alteração da Instrução Normativa nº 77/INSS/PRES, de 21 de janeiro de 2015, tão 
logo a mencionada Portaria seja alterada; 

 
CONSIDERANDO a publicação do Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017 que 

demonstra a premente necessidade de atualização, racionalização e simplificação dos 
procedimentos adotados pela autarquia para a prestação dos serviços; 

 
CONSIDERANDO o Parecer/CJ nº 3.136; 
 
 

http://www-inss.prevnet/norma/instrucao-normativa-no-77-presinss-de-21-de-janeiro-de-2015/?ol=�
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http://www-inss.prevnet/norma/instrucao-normativa-no-77-presinss-de-21-de-janeiro-de-2015/?ol=�
http://www-inss.prevnet/norma/decreto-no-9-094-de-17-de-julho-de-2017/?ol=�
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RESOLVEM: 
 
Art. 1º Conforme disposto no Parecer nº 00003/2017/DIVCONS/PFEINSS-

SEDE/PGF/AGU, não deverá ocorrer a realização de entrevista rural para comprovação da 
atividade na categoria de segurado especial, bem como não devem ser tomados depoimentos 
com testemunhas. 
 

PARECER n. 00003/2017/DIVCONS/PFE-INSS-SEDE/PGF/AGU 
 
31. Conforme na fundamentação, a legislação previdenciária (Lei nº 8.213/91 e Regulamento 
da Previdência Social) não estabeleceu a exigência de ser realizada entrevista rural na 
análise da comprovação da atividade rural como segurado especial para fins de concessão 
de benefício, o qual foi disciplinada por meio de Portarias do antigo Ministério da 
Previdência Social e atos internos do INSS - em especial a Instrução Normativa nº 
77/INSS/PRES/2015.  
 
32. O consulente pretende a substituição da entrevista rural pelo formulário de requerimento 
de comprovação de atividade do segurado especial, que integrará o cadastro do segurado 
especial, em conformidade com os art. 38-A e 38-B da Lei nº 8.213/91 e artigos 329-A e 329-
B do RPS, no qual será oportunizado ao segurado a prestação de todas as informações que 
eram fornecidas por ele na ocasião da entrevista rural. Além disso, há informação de que o 
cruzamento de dados com aqueles constantes nos bancos de dados do poder público já vem 
ocorrendo, garantindo maior segurança na concessão dos benefícios. 
 
33. Diante disso, esta Divisão de Consultoria de Benefício da CGMBEN não vislumbra óbice 
legal para a retirada do procedimento de realização da entrevista rural na análise do 
exercício de atividade rural pelo segurado especial.  
 
34. No entanto, nas hipóteses estabelecidas na Portaria Ministro de Estado da Previdência 
Social MPS nº 170 de 25/04/2017, quais sejam, comprovação da atividade rural do grupo 
familiar (§ 2º do art. 3º) e de concessão de benefício com base na declaração fornecida por 
entidade mencionada no inciso IV e VIII do art. 3º ou pelas autoridades referidas no art. 9º, 
entende-se necessária a revisão dos artigos acima referidos para que seja dispensado o 
procedimento da entrevista rural, recomendando-se a remessa do processo para o Ministério 
da Fazenda, que atualmente possui a competência nas questões previdenciárias do antigo 
Ministério da Previdência Social, com sugestão de alteração da Portaria MPs nº 170/2007 
neste ponto. 

 
Art. 2º A obtenção dos dados previstos nos incisos I a VIII do art. 112 da Instrução 

Normativa nº 77/INSS/PRES, de 21 de janeiro de 2015, para a comprovação da atividade de 
segurado especial, em consonância com o Parecer/CJ nº 3.136, deverá ser realizada com a 
utilização dos modelos dos anexos II e III desta Portaria, até que o Cadastro Nacional de 
Informações Sociais esteja adequado para obtê-los. 
 

PARECER/CJ Nº 3.136 
 
24. Ora, as meras declarações de tempo de serviço, sobretudo as emitidas em momento 
posterior aos fatos aos quais elas se referem, não podem ser aceitas como início de prova 
material quando lançadas sem qualquer base em dados concretos, muito embora 
exteriorizem-se em papéis e, assim, em algo concretamente palpável.  Do contrário, em nada 
se diferenciariam os testemunhos e entrevistas dos meros atestados e declarações.  Os 
segundos, produzidos sem contemporaneidade e sem qualquer base em registros materiais 
aferíveis, nada mais fazem do que reproduzir os primeiros e, nesse sentido, em nada se 
diferenciam quanto a seus efeitos. 
 

http://www-inss.prevnet/norma/instrucao-normativa-no-77-presinss-de-21-de-janeiro-de-2015/?ol=�
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25. É por essa razão que não se aceitam as meras declarações e atestados, a menos que 
digam respeito a dados efetivamente extraídos de outros registros existentes e acessíveis à 
fiscalização pela Previdência Social (cf. art. 62, § 3º do Regulamento da Previdência Social). 

 
Art. 3º A coleta dos dados previstos no Art. 2º será realizada: 
 
I - Pela Entidade que tenha celebrado Acordo de Cooperação Técnica – ACT para 

Recepção Remota de Requerimentos, sendo dispensada a emissão de parecer conclusivo pelo 
servidor do INSS; 

 
II - Pelo servidor do INSS, nos casos em que o requerimento não esteja abrangido 

por Acordo de Cooperação Técnica – ACT para Recepção Remota de Requerimentos, sendo 
dispensada a emissão de parecer conclusivo, por se tratar de ato declaratório. 

 
Parágrafo único. Até que sejam adequados os sistemas de benefício, visto que não 

deverá ser realizada a entrevista, será apenas incluído pelo servidor o seguinte texto no primeiro 
campo da tela referente à entrevista:  

 
"Em cumprimento à orientação contida no Art. 1º da Portaria Conjunta nº 01  
/DIRBEN/DIRAT/INSS, de 07 de agosto de 2017, a coleta dos dados referentes ao Art. 112 da 
Instrução Normativa nº 77/INSS/PRES para comprovação da atividade de segurado especial 
foi realizada com a utilização dos modelos dos anexos II e III da mencionada Portaria 
Conjunta." 

 
Art. 4º Para confirmação das informações declaradas, bem como para 

homologação da declaração do sindicato ou colônia é indispensável a confrontação com as 
obtidas nos bancos de dados de bases governamentais constantes no CNIS e demais sistemas 
corporativos da Previdência Social. 

 
Art. 5º Considerando as condições e procedimentos específicos, dispostos na 

Portaria Sead/CC/PR nº 1, de 13 de abril de 2017, para a emissão, validação, suspensão, 
cancelamento e exercício do controle social da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar - DAP e considerando a manifestação contida no item 45 
do Parecer nº 00003/2017/ DIVCONS/PFE-INSS-SEDE/PGF/AGU, de 18 de julho de 2017, a 
DAP deve passar a ser aceita para comprovação do exercício de atividade de segurado especial 
da mesma forma que os documentos listados no art. 47 da Instrução Normativa nº 
77/PRES/INSS, 21 de janeiro de 2015. 

 
I – Deverá ser realizada consulta no sítio eletrônico do órgão emissor da DAP para 

verificação de sua autenticidade e validade. 
 
II – O período de atividade que pode ser comprovado pela DAP para o segurado 

especial é o formado desde a data de emissão até a de validade. 
 

Art. 6º Considerando os requisitos e procedimentos de comprovação da atividade 
de segurado especial necessários para o reconhecimento do direito ao Seguro Desemprego do 
Pescador Artesanal - SDPA e considerando a manifestação contida no item 52 do Parecer nº 
00003/2017/DIVCONS/PFE-INSS-SEDE/PGF/AGU, de 18 de julho de 2017, os períodos 
comprovados de atividade pesqueira ininterrupta, assim como os de recebimento de SDPA, 
devem ser considerados plenos para comprovação da atividade de segurado especial, sendo, 

http://www-inss.prevnet/norma/instrucao-normativa-no-77-presinss-de-21-de-janeiro-de-2015/?ol=�
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nesse caso, dispensada a apresentação de documentos comprobatórios e a realização de qualquer 
outro procedimento de comprovação, inclusive entrevista ou ratificação com as bases 
governamentais e demais sistemas corporativos da Previdência Social, devendo ser observado 
que: 

 
I - O período de atividade pesqueira ininterrupta a ser considerado refere-se ao 

período entre defesos ou aos últimos 12 meses imediatamente anteriores ao defeso atual, o que 
for menor, devendo o início do período recair 12 meses antes do primeiro SDPA recebido; 

 
II - Só serão considerados como plenos para a comprovação da atividade de 

segurado especial os SDPA e os respectivos períodos processados pelo INSS, nos termos da MP 
nº 665/2014, ou seja, serão considerados apenas os SDPA referentes a períodos de defeso 
iniciados a partir de 1º de abril de 2015. 

 
Parágrafo único. Enquanto os períodos a que se refere este artigo não estiverem 

sendo disponibilizados diretamente no CNIS, o servidor deverá verificar as respectivas 
informações no Sistema Seguro Desemprego - SD e deverá registrar, no processo do benefício 
que esteja sendo analisado, a conclusão referente a tais períodos, explicitando-os de data a data e 
instruindo o processo de benefício com as telas do sistema SD em que constam as informações 
utilizadas. 

 
Art. 7º Em observância ao Princípio da Segurança Jurídica previsto no art. 2º da 

Lei nº 9.784/99, que visa garantir a estabilidade para as relações jurídicas, a análise de 
comprovação de atividade de segurado especial já realizada somente deve ser revista se: 

 
I - for observada a existência de algum novo elemento que desqualifique o 

segurado na condição de segurado especial; 
 
II - nos casos de ocorrência de erro administrativo no reconhecimento da atividade 

de segurado especial, inclusive nos casos em que esse reconhecimento tenha gerado a concessão 
ou o indeferimento de benefício, considerando que o INSS pode rever seus atos administrativos 
desde que respeitado o prazo decadencial previsto no art. 103-A da Lei nº 8.213/91, observando-
se sempre a necessidade de comunicação ao segurado e de oportunizar o direito de defesa. 

 
§1º Quando a comprovação da atividade de segurado especial tiver sido feita 

diretamente no Portal CNIS, tais períodos serão utilizados na concessão dos benefícios e emissão 
de CTC de acordo com as regras definidas nos sistemas de benefícios para migração e utilização 
desses dados. Se forem observados novos elementos que desqualificam o segurado na condição 
alegada, a comprovação realizada no Portal CNIS deverá ser revista. 

 
§2º Quando a comprovação da atividade de segurado especial tiver sido realizada 

nos sistemas de benefícios, os respectivos períodos comprovados poderão ser computados em 
novo requerimento, sem necessidade de reanálise ou de instrução do processo do novo processo 
de benefício com documentos comprobatórios dos períodos computados. 

 
§3º Os sistemas de benefício serão preparados para que os períodos de atividade 

de segurado especial já comprovados em requerimentos de benefícios anteriores possam ser 
importados para o novo requerimento de benefício para utilização automática. 
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§4º Enquanto os sistemas de benefício não estiverem preparados para o disposto 

no §3º, o servidor deverá incluir diretamente no requerimento do novo benefício os respectivos 
períodos comprovados, sem necessidade de reanálise e de instrução do processo com 
documentos comprobatórios desses períodos computados. 

 
§5º A verificação da consistência da análise anterior sobre a comprovação da 

atividade de segurado especial será realizada nas rotinas relativas aos procedimentos de 
monitoramento operacional de benefícios, quando houver indício de irregularidade. 

 
Art. 8º As orientações contidas nesta Portaria devem ser aplicadas aos novos 

requerimentos de benefícios e a todos os pendentes de decisão, inclusive aos realizados durante a 
vigência da Portaria nº 91/PRES/INSS, de 19 de janeiro de 2017 e durante a vigência da Portaria 
nº 1.106/PRES/INSS, de 30 de junho de 2017. 

 
Art. 9º As alterações aqui dispostas surtem efeito imediato e motivarão 

atualização da IN nº 77/2015. 
 
Art. 10º Os formulários serão disponibilizados no sítio do INSS ou em outras 

ferramentas corporativas. 
 
 
 

ALESSANDRO ROOSEVELT SILVA 
RIBEIRO 

Diretor de Benefícios 
 

WILLIAM GIULIANO DOS 
PRAZERES 

Diretor de Atendimento 

 
 

(*) Republicada por ter saído com incorreção no original publicado no BS 150, de 7 de agosto de 
2017. 
 
 
 
 

Publicada no BS nº 152, de 9/8/2017 - EDIÇÃO EXTRA. 

http://www-inss.prevnet/norma/portaria-no-91-presinss-de-19-de-janeiro-de-2017/?ol=�
http://www-inss.prevnet/norma/portaria-no-1-106-presinss-de-30-de-junho-de-2017/?ol=�
http://www-inss.prevnet/norma/portaria-no-1-106-presinss-de-30-de-junho-de-2017/?ol=�
http://www-inss.prevnet/norma/instrucao-normativa-no-77-presinss-de-21-de-janeiro-de-2015/?ol=�


Anexo I - Parecer n. 003/2017/DIVCONS/PFE-INSS-SEDE/PGF/AGU 

1 

 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - SEDE 
DIVISÃO DE CONSULTORIA 

SETOR DE AUTARQUIAS SUL QUADRA 2 BLOCO O 3º ANDAR 

  

  
PARECER n. 00003/2017/DIVCONS/PFE-INSS-SEDE/PGF/AGU 

NUP: 00695.000682/2017-36 
INTERESSADOS: DIRETORIA DE BENEFÍCIOS - DIRBEN 
ASSUNTOS: CONSULTA E ORIENTAÇÃO DE ATUAÇÃO - OUTROS ASSUNTOS 

  
EMENTA: SEGURADO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL EM 

REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

  
Senhora Coordenadora-Geral de Matéria de Benefício; 
  

RELATÓRIO 
  

Trata-se de processo originado na Divisão de Cadastro de Segurado Especial, da Coordenação-Geral de 
Administração de Informações de Segurados, da Coordenação-Geral de  Reconhecimento de Direitos, da 
Diretoria de Benefícios do INSS, apresentado consulta a esta Coordenação-Geral de Matéria de Benefício 
da PFE-INSS quanto a possibilidade de: 

 a) Retirar o procedimento de realização da entrevista rural na análise da comprovação da atividade 
do Segurado Especial -SE e demais categorias; b) Igualar a comprovação de tempo rural do segurado especial para 
fins de concessão de benefício urbano ou contagem recíproca (Subseção XVII, Seção VII, Capítulo I da IN nº 
77/PRES/INSS/2015) com a comprovação convencional do segurado especial (Subseção II, Seção VI, Capítulo I da 
IN nº 77/PRES/INSS/2015), observada a regra de indenização do período para fins de benefício urbano; c) Inserir a 
Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - DAP (documento que 
identifica os beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) no rol dos documentos 
de prova plena para a comprovação do exercício de atividade rural do segurado especial, do art. 47 da Instrução 
Normativa nº 77/PRES/INSS/2015; d) Considerar o período de recebimento do Seguro Desemprego do Pescador 
Artesanal - SDPA, assim como do período de atividade pesqueira ininterrupta, como período de segurado especial; 

  
Para tanto, a área consulente apresentou um histórico dos benefícios rurais custeados pela Previdência 
Social ao longo do tempo, com destaque para a forma de comprovação do preenchimento dos requisitos 
para sua concessão. 
Ainda, foram expostas considerações sobre a contagem do tempo de atividade rural para fins de 
deferimento de benefícios e CTC pelo INSS. 
Na sequência, foi apresentado o procedimento atual de comprovação da atividade do Segurado Especial, 
com especial ênfase na análise da previsão da entrevista rural e da diferenciação quanto à comprovação 
dessa atividade rural para fins de concessão de benefício urbano ou contagem recíproca. 
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Além disso, a área técnica explicitou as características e requisitos da Declaração de Aptidão ao 
PRONAF - DAP, passando, em seguida, a discorrer sobre o Cadastro de Segurado Especial previsto nos 
art. 329-A e 329-B do Regulamento da Previdência Social - RPS. 
Finalmente, houve análise dos requisitos para concessão do seguro desemprego do pescador artesanal - 
SDPA e das consequências previdenciárias do deferimento deste benefício. 
As conclusões constam no item 11 às fls. 22/27. 
Os autos foram então encaminhados à CGMBEN da PFE-INSS e distribuídos à Divisão de Consultoria 
em Matéria de Benefício. 
É o breve relatório. Passa-se a análise. 

  
fundamentação 

  
Inicialmente, verifica-se que as questões apresentadas referem-se a comprovação da atividade do 
segurado especial, razão pela qual serão analisadas em conjunto. 
A comprovação do exercício da atividade rural do segurado especial para fins de concessão de benefícios 
previdenciários é regulamentada pelo Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 
3.048/99, por expressa delegação legal do art. 55 da Lei nº 8.213/91, sendo que, nos termos de seu § 3º, 
tal comprovação só produzirá efeitos quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 
prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito. Além 
disso, o art. 106 da referida lei traz um rol de documentos aptos a comprovar o exercício da atividade 
rural do segurado especial, documentos estes repetidos no art. 62 do RPS; 
O Regulamento da Previdência Social, por sua vez, estabelece em seu art. 62 que: 

  
Art. 62.  A prova de tempo de serviço, considerado tempo de contribuição na forma do art. 60, 

observado o disposto no art. 19 e, no que couber, as peculiaridades do segurado de que tratam as alíneas "j" e "l" do 
inciso V do caput do art. 9º e do art. 11, é feita mediante documentos que comprovem o exercício de atividade nos 
períodos a serem contados, devendo esses documentos ser contemporâneos dos fatos a comprovar e mencionar as 
datas de início e término e, quando se tratar de trabalhador avulso, a duração do trabalho e a condição em que foi 
prestado.(Redação dada pelo Decreto nº 4.079, de 2002)(...)§ 2o  Subsidiariamente ao disposto no art. 19, servem 
para a prova do tempo de contribuição que trata o caput: (Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008).(...)II - de 
exercício de atividade rural, alternativamente: (Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008).        a) contrato 
individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; (Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008).        
b) contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; (Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008).      c) 
declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou 
colônia de pescadores, desde que homologada pelo INSS; (Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008).        d) 
comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA; (Incluído pelo Decreto 
nº 6.722, de 2008).        e) bloco de notas do produtor rural; (Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008).        f) notas 
fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 24 do art. 225, emitidas pela empresa adquirente da produção, 
com indicação do nome do segurado como vendedor; (Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008).        g) documentos 
fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação 
do segurado como vendedor ou consignante; (Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008).        h) comprovantes de 
recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção; (Incluído pelo 
Decreto nº 6.722, de 2008).        i) cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da 
comercialização de produção rural; (Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008).        j) licença de ocupação ou 
permissão outorgada pelo INCRA; ou (Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008).        l) certidão fornecida pela 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI, certificando a condição do índio como trabalhador rural, desde que 
homologada pelo INSS. (Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008).(...)§ 4º  Se o documento apresentado pelo 
segurado não atender ao estabelecido neste artigo, a prova exigida pode ser complementada por outros documentos 
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que levem à convicção do fato a comprovar, inclusive mediante justificação administrativa

  

, na forma do Capítulo VI 
deste Título. (Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003)(...) 

Sobre o tema da comprovação do exercício da atividade rural pelo segurado especial, o PARECER/CJ nº 
73.316/2003, aprovado pelo Ministro da Previdência Social, e portanto vinculante ao INSS, já analisou a 
questão, cabendo, para a solução das questões propostas à CGMBEN, a transcrição do seguinte trecho: 

 29. É que a regra legal de proibição de aceitação de prova exclusivamente testemunhal para 
contagem de tempo de serviço ou contribuição não significa que só se admite a eficácia da prova embasada 
plenamente, em elementos materiais. Não. A lei é bastante clara em dispor que há de haver um "início de prova 
material" - a ser corroborado com outros meios de instrução -, não uma prova exaustivamente material.(...)31. Pois 
bem, limitando-nos àquilo que já se debateu neste processo e sem pretender, por ora, esgotar a discussão do assunto, 
quando a lei fala num início de prova material, num começo, num ponto de partida, cremos - segundo a orientação 
para a qual evoluiu o tema nos dias presentes, após larga discussão judicial - que ela está a autorizar que se aproveite 
aquilo que esteja assentado em registros eleitorais, militares ou civis (p. ex., certidões de casamento, de nascimento, 
escritura de propriedade rural), dando conta da efetiva qualificação de trabalhador rural das pessoas neles referidas, 
para que, partindo desta base, outros elementos de prova (testemunhos, depoimentos, declarações, atestados etc.) 
possam ser colhidos e, na medida em que se mostrem, ambos, harmônicos, conformes entre si e firmes, aceite-se, 
então como comprovado o tempo da atividade. 

  
O Parecer enfrentou também a questão de ser exigível ou não que o início de prova material se refira, 
precisamente, ao período de atividade rural equivalente ao da carência do benefício: 

 45. Outra, porém, é a situação que temos que enfrentar na segunda parte desta consulta, pois, aqui, 
o que está em questão é saber se deve ou não haver contemporaneidade entre o início de prova material (digamos, 
uma certidão de casamento de que conste a qualificação de rurícola no ano de 1968) e o período de atividade rural a 
ser comprovado em número de meses idêntico ao da carência exigida para aposentadoria por idade (por exemplo, a 
comprovação do trabalho rural em período compreendido entre janeiro de 1991 a janeiro de 2001).46. Portanto, 
muito embora em ambos os casos seja adequado empregar o termo "contemporaneidade", é preciso que tenhamos 
claro que estamos diante de situações diferentes.47. Apesar do equívoco apontado, a questão - a segunda delas - 
também suscita polêmica e, assim, merece ser enfrentada.48. Prossigamos então na análise, deixando claro que o 
que se quer saber aqui, portanto, é se o início de prova material - que já vimos ser sempre necessário, podendo 
inclusive consistir na apresentação de certidões civis e militares de que conste a qualificação de rurícola - precisa, 
necessariamente, dizer respeito ao momento do exercício de trabalho rural a ser contado no período imediatamente 
anterior ao requerimento do benefício, em igual número de meses correspondentes à carência do benefício 
requerido, a partir do que prevêem os arts. 39, I e 143 do Plano de Benefícios da Previdência Social, ou se, 
diversamente, o início de prova material pode dizer respeito a momento anterior (nunca posterior, é claro) ao 
período de atividade rural a comprovar.(...)52. Com efeito, se o que exige a lei é apenas um início de prova material, 
que servirá de base para outros elementos - já não mais necessariamente materiais - de prova, parece-nos não ser 
próprio enxergar na lei a obrigatoriedade de estreita vinculação entre esse início de prova material e o período de 
atividade anterior ao requerimento no mesmo número de meses que seria exigido a título de carência para a 
aposentadoria por idade. Afinal, se o que se busca é um início, apenas, de prova material, tal início de prova - a ser 
sempre corroborado por robustos elementos extraídos de outra natureza - bem poderia dizer respeito a qualquer 
momento anterior (não posterior) ao dos períodos de atividade rural a serem comprovados.53. É por isso oportuno 
observar que, ao contrário do que possa parecer num primeiro exame, a expressão legal "baseado em início de prova 
material", contida no art. 55, § 3º, da Lei de Benefícios, é dotada de força jurídico-normativa e, assim, não poderia 
ser ignorada ou mesmo indevidamente limitada pelo aplicador da lei. A propósito, não é demais lembrar que todas 
as palavras contidas nas leis são dotadas de algum significado, de forma que nelas é sempre possível reconhecer um 
núcleo conceitual mínimo, a partir do qual irradiam efeitos jurídicos.(...)55. E nos parece inegável haver na 
expressão "baseada em início de prova material", do dispositivo legal ora invocado, um núcleo irredutível de 
compreensão, que dela pode ser extraído mediata e diretamente, segundo o qual o que se deve exigir é apenas um 
começo, um princípio, um ponte de origem, uma fonte primeira de prova material, que haverá de ser posteriormente 
confirmada por harmônica e inequívoca prova oral, tudo devidamente avaliado pelos órgãos previdenciários 
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competentes.(...)61. Em suma, diante das conclusões a que chegamos acima a respeito da questão e em vista do 
panorama judicial informado autorizadamente neste caso, entendemos que não deve ser exigida, para fins exclusivos 
de concessão de aposentadoria por idade a trabalhadores rurais no valor mensal mínimo, a coincidência entre o 
momento referente ao início de prova material e os períodos de atividade rural a serem comprovados em número de 
meses idêntico ao da carência que seria exigida para o benefício. 

  
Ou seja, como bem demonstrado na manifestação jurídica aprovada pelo Ministro da Previdência Social, 
a legislação previdenciária pátria não estabelece um rol fechado de documentos a serem apresentados 
perante o INSS, exigindo apenas um início de prova material, assim entendido um começo de prova 
escrita que demonstre a vinculação do segurado às atividades campesinas, na qualidade de segurado 
especial. 

  
Posteriormente, foram introduzidos à Lei de Benefícios Previdenciários os art. 38-A e 38-B, que 
disciplinam o programa de cadastramento dos segurados especiais, nos seguintes termos: 

  
Art. 38-A. O Ministério da Previdência Social desenvolverá programa de cadastramento dos 

segurados especiais, observado o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 17 desta Lei, podendo para tanto firmar convênio 
com órgãos federais, estaduais ou do Distrito Federal e dos Municípios, bem como com entidades de classe, em 
especial as respectivas confederações ou federações.             (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)§ 1o  O 
programa de que trata o caput deste artigo deverá prever a manutenção e a atualização anual do cadastro e conter 
todas as informações necessárias à caracterização da condição de segurado especial.              (Redação dada 
pela Lei nº 13.134, de 2015)§ 2o  Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar nenhum ônus para os 
segurados, sejam eles filiados ou não às entidades conveniadas.            (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)§ 3o 
 O INSS, no ato de habilitação ou de concessão de benefício, deverá verificar a condição de segurado especial e, se 
for o caso, o pagamento da contribuição previdenciária, nos termos da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, 
considerando, dentre outros, o que consta do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) de que trata o art. 
29-A desta Lei.               (Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015)Art. 38-B.  O INSS utilizará as informações 
constantes do cadastro de que trata o art. 38-A para fins de comprovação do exercício da atividade e da 
condição do segurado especial e do respectivo grupo familiar.       (Incluído pela Lei nº 13.134, de 
2015)Parágrafo único.  Havendo divergências de informações, para fins de reconhecimento de direito com vistas à 
concessão de benefício, o INSS poderá exigir a apresentação dos documentos previstos no art. 106 desta Lei.         
    (Incluído pela Lei nº 13.134, de 2015) 

  
O Cadastro do Segurado Especial é também regulamentado pelos art. 329-A e 329-B do RPS, que 
praticamente repetem o regramento do art. 38-A da Lei nº 8.213/91, mas confere uma maior eficácia 
probante aos dados dos segurados obtidos pelos servidores diretamente nos sistemas de dados públicos, 
ao prever em seu § 2º, a contrário senso, que as informações que forem obtidas e acolhidas pela 
previdência social diretamente de banco de dados disponibilizados por órgãos do poder público 
dispensam a apresentação de documentos, bem como que tais dados serão utilizados para validar ou 
invalidar a condição de segurado especial: 

 Art. 329-A.(...)§ 2o  As informações contidas no cadastro de que trata o caput não dispensam a 
apresentação dos documentos previstos no inciso II, letra “a”, do § 2o do art. 62, exceto as que forem obtidas e 
acolhidas pela previdência social diretamente de banco de dados disponibilizados por órgãos do poder 
público.            (Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008).(...)Art. 329-B.  As informações obtidas e acolhidas pelo 
INSS diretamente de bancos de dados disponibilizados por órgãos do poder público serão utilizadas para validar ou 
invalidar informação para o cadastramento do segurado especial, bem como, quando for o caso, para deixar de 
reconhecer no segurado essa condição.          (Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008). 

  
Sobre a questão da utilização do cadastro de declaração de exercício de atividade rural e a necessidade de 
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apresentação de início de prova material para fins de concessão de benefício previdenciário, esta Divisão 
de Consultoria de Benefício da CGMBEN, já se manifestou por meio do Parecer nº 
47/215/DIVCONS/PFE-INSS/PGF/AGU, que merece transcrição, por ser aplicável ao caso ora analisado: 

  
Por meio dessa alteração, a exigência dos documentos constantes no art. 106 passou a ser medida 

dispensável para fins de cadastramento no programa de segurados especiais. A imprescindibilidade de se exigir 
tais documentos foi revogada pela nova lei, que a tornou apenas medida recomendável quando houver divergência 
de informações (conforme art. 38-B, parágrafo único).Porém, deve-se fazer aqui um alerta: essa não exigência dos 
documentos previstos no art. 106 é restrita ao contexto do art. 38-A e 38-B, ou seja, a lei limitou-se a dispensá-los 
para fins de manutenção e atualização do cadastro de segurados especiais. Em outras palavras, apenas para fins de 
instruir o referido cadastro não mais é necessário apresentar algum dos documentos constantes no art. 106 da Lei 
8.213/91.Isso não significa, no entanto, que a comprovação da atividade rural pode ser feita simplesmente por meio 
desse cadastro. Concluir dessa maneira implicaria em desconsiderar as demais disposições legislativas referentes à 
forma de comprovação da atividade rural, especialmente o art. 55, § 3º e o art. 106 da LBPS.Com efeito, o art. 55, § 
3º deixa claro que a comprovação de tempo de serviço só produzirá efeito quando baseada em início de prova 
material: Art. 55 - § 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 
administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova 
material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou 
caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. O art. 106, por sua vez, traz algumas formas de comprovação da 
atividade rural, de modo mais específico. Diz-se "algumas" porque já se pacificou o entendimento de que se 
trata de um rol exemplificativo, e não taxativo, ou seja, elencou-se ali alguns documentos que servem à 
comprovação, mas pode haver outros (vejam-se, por exemplo, os julgados do AgRg no AREsp 415928/PR, 
AgRg no AgRg no AREsp 591005/SP, entre outros). Veja-se: Art. 106.  A comprovação do exercício de atividade 
rural será feita, alternativamente, por meio de: (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)I – contrato individual de 
trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social;        (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)II – contrato 
de arrendamento, parceria ou comodato rural;      (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)III – declaração 
fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de 
pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;  (Redação dada pela Lei nº 
11.718, de 2008)IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, 
no caso de produtores em regime de economia familiar;       (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)V – bloco de 
notas do produtor rural;       (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, 
de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, 
com indicação do nome do segurado como vendedor; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)VII – documentos 
fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação 
do segurado como vendedor ou consignante;   (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)VIII – comprovantes de 
recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção;   (Incluído pela Lei 
nº 11.718, de 2008)IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da 
comercialização de produção rural; ou      (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)X – licença de ocupação ou 
permissão outorgada pelo Incra.       (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) (grifos aditados) O que daí se extrai é 
que a comprovação do tempo de serviço não poderá - salvo caso fortuito ou força maior - ser feita sem que 
haja alguma prova documental (início de prova material). Tampouco se poderia argumentar que a 
declaração anual seria suficiente à comprovação por constar no inciso III do art. 106. É que ali consta a 
exigência de declaração fundamentada e homologada pelo INSS.Isso significa que não basta uma simples 
declaração emitida pelo sindicato de trabalhadores rurais; é preciso que o sindicato fundamente, ou seja, esclareça 
em que se baseia para afirmar que seu filiado é realmente um trabalhador rural e que elementos lhe asseguram que 
ele trabalhou durante aquele período. Ademais, essa declaração, para ter validade perante o INSS, precisa ser 
avaliada por servidores da autarquia, que somente poderão homologá-la se constatarem que ela se baseou em 
alguma prova documental para ser emitida (art. 111 da IN 77). Quer-se dizer que, sem a devida homologação por 
servidor do INSS, a declaração sindical não possui qualquer valor probante.Deve-se esclarecer que não há aqui 
qualquer contradição com a autorização contida no art. 38-A; tampouco há esvaziamento de seu conteúdo. O 
objetivo do art. 38-A foi permitir a criação de um cadastro no qual constem, ao longo do tempo, informações sobre 
os segurados especiais, exatamente porque se sabe da dificuldade de comprovação das atividades desses segurados, 
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consequência da informalidade típica das relações campesinas.Como se tem conhecimento, comumente a 
comprovação de atividade rural dos segurados especiais ocorre por meio de escassa documentação. Além dessa 
escassez, também se verificam problemas relacionados à contemporaneidade dos documentos, o que dificulta ou 
mesmo inviabiliza a concessão de alguns benefícios.Por meio de um cadastro no qual se incluam informações - 
ainda que meramente declaratórias - anuais ou, pelo menos, com certa regularidade temporal (pois não há qualquer 
exigência legal de que haja comprovação ano a ano), de modo a demonstrar a continuidade da atividade ao longo do 
período exigido como carência, ter-se-á melhores condições (como maior convicção) para se conceder um benefício 
rural.Aliás, acredita-se que esse cadastro permitirá, inclusive, uma considerável redução de ações judiciais, pois os 
servidores do INSS poderão se sentir mais seguros ao conceder benefícios rurais com base em apenas um início de 
prova, ou seja, um único documento, desde que ele seja complementado por meio das declarações anuais.Vale 
dizer, para atender à exigência legal, um único documento é suficiente, conforme também já pacificado em 
âmbito judicial (vide, por exemplo, REsp 196079/RS - que destaca, inclusive, ser suficiente o registro 
constante no casamento civil -, AgRg no REsp 1474713/SP, AgRg no AREsp 518079/MS, entre outros).Porém, 
muitos requerimentos são indeferidos mesmo ante a presença de início de prova, seja pela não formação da 
convicção do servidor ante a ausência de outros documentos ao longo do período de carência, seja por insegurança 
em relação à contemporaneidade. Com a instrução desse cadastro com as declarações anuais, esse problema não 
mais persistirá, pois a comprovação da atividade ocorrerá ao longo do período de carência.Ocorre que, conforme já 
exposto, essas declarações anuais que integrarão o cadastro apenas servirão como provas complementares a algum 
início de prova que deverá ser apresentado a servidor do INSS. É que, consoante constou nas manifestações 
anteriores, tais declarações consistem em meras reduções a termo de provas testemunhais, de modo que seu valor 
não é distinto de tal meio de prova (testemunhal). Apenas na hipótese em que se baseiam em prova documental, 
devidamente analisada pelo INSS e que permita a homologação de tais declarações, é que elas servirão à 
comprovação efetiva.Assim, o cadastramento do segurado especial apenas pode servir como um reforço à 
comprovação da atividade rural, mas jamais como um substituto a essa comprovação. A apresentação dos 
documentos constantes no art. 106, bem como outros que sirvam a essa comprovação, ainda é indispensável. 
A diferença é que, por meio de registros temporais no cadastro do segurado especial, haverá um 
abrandamento em relação à contemporaneidade da prova documental.O disposto no art. 38-A, § 3º reforça essa 
conclusão, pois afirma que, no ato de habilitação ou concessão de benefício, o INSS deverá verificar a condição de 
segurado especial, considerando, entre outras informações, aquelas constantes no CNIS. Ora, isso significa que o 
cadastro, por si só, não é suficiente a tal comprovação. A condição de segurado continua submetida à apreciação do 
INSS.Imagine-se, por exemplo, uma situação em que o documento mais antigo data de 2015. Porém, constam 
declarações registradas no cadastro em 2012 e 2014. Ademais, não há qualquer registro de atividade urbana no 
CNIS ou em outro sistema a que o INSS tenha acesso. Nesse caso, é perfeitamente possível ampliar o período de 
comprovação, retroagindo até 2012. Contudo, se não houvesse qualquer documento apresentado ao INSS, as 
declarações anuais registradas não teriam qualquer valor.Destaque-se que o STJ já se pronunciou, em sede de 
recurso repetitivo (REsp 1348633/SP, já transitado em julgado), acerca da possibilidade de se comprovar 
período anterior à data do documento mais antigo. Em outros dizeres, entendeu ser admissível a retroação do 
período a ser comprovado por início de prova material.O fato de ter sido julgado sob o procedimento do art. 
543-C do CPC, que regulamenta os julgamentos de recursos repetitivos, implica que os juízos deverão seguir o 
entendimento ali proferido. Qualquer recurso que se insurja contra acórdão cuja orientação seja a mesma proferida 
em recurso regido pelo art. 543-C do CPC sequer seguirá para nova apreciação do STJ. Diante disso, trata-se de 
orientação que merece ser internalizada pela Administração, pois é inviável defender o contrário em âmbito 
judicial.E, ante o fato de ser possível reconhecer-se período anterior à data do início de prova mais antigo, 
basear-se nesse cadastro dos segurados especiais é fundamental para conferir maior segurança ao servidor do 
INSS. Assim, ele deverá exigir, quando do requerimento de algum benefício, ao menos, um início de prova 
documental que esteja dentro do período de carência a ser comprovado, sendo que o período de comprovação 
poderá estender-se, inclusive, para data anterior à daquele documento.Vale dizer, essa retroação pode ser feita 
com base em prova testemunhal, conforme decidiu o STJ. Contudo, ante a alegada dificuldade que a autarquia 
enfrenta para realizar justificações administrativas (o que informa verbalmente com frequência), a verificação 
mediante consulta ao cadastro do segurado especial é uma alternativa bastante interessante e pode conferir maior 
segurança à atividade do servidor.Para esclarecer: desde que a análise seja baseada em início de prova material, 
tanto o reforço por prova testemunhal quanto por consulta ao cadastro são válidos para determinar a 
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extensão do período em que a atividade rurícula foi desempenhada. Observe-se, ainda, que o que deve ser 
analisado é se há uma relação de continuidade nos registros. Isso significa que a ausência de declaração em 2013 
não impediria o reconhecimento desse período, pois o início em 2012 e o registro posterior em 2014 indicam que 
houve uma continuidade da atividade. Em qualquer caso, porém, devem-se analisar os registros no CNIS ou outro 
sistema acessível, para verificação de eventual registro incompatível com o período comprovado. Caso tal 
incompatibilidade seja verificada, deve-se buscar esclarecer qual registro corresponde à realidade (ou seja, se houve 
ou não atividade rural naquele período).Uma outra questão a ser discutida nesta manifestação refere-se ao momento 
da apresentação da prova documental. Embora nas manifestações anteriores tenha havido referência a um 
cadastramento inicial, não se verifica a necessidade de que haja, por parte do INSS, uma apreciação da prova 
documental quando do início do cadastro. A autarquia irá proceder a essa análise quando do requerimento 
de algum benefício. Aí sim é indispensável que se consulte se há início de prova, que será complementado pelas 
informações do cadastro de segurado especial. O próprio art. 38-A, § 3º afirma que, quando da habilitação ou da 
concessão de benefício, será verificada a condição de segurado especial.Por fim, diante das argumentações acima, 
vale reforçar também a necessidade de se adequar os sistemas de concessão do INSS aos procedimentos corretos, 
com base na legalidade. Embora a Procuradoria não tenha acesso ao procedimento de concessão, vários foram os 
relatos de servidores (especialmente quando de visitas às APS), no sentido de que há uma distinta valoração em 
relação às provas documentais que são apresentadas pelos segurados.É o que se costuma diferenciar na praxe 
previdenciária de "prova robusta" e "início de prova". A diferenciação de tratamento está estampada na própria IN 
77 (e constava também nas anteriores), ao prever alguns desses documentos no art. 47 (ao que consideram prova 
robusta) e outros no art. 54 (ao que chamaram início de prova). De acordo com o relato de servidores, apenas 
aqueles documentos constantes no art. 47 permitem a "abertura" do sistema, para fins de concessão de benefício 
rural. Os demais servem apenas para reforçar a extensão do período de comprovação.Assim, se não houver algum 
dos documentos elencados no art. 47, o sistema não permite a concessão, exceto se for realizada justificação 
administrativa. Porém, como dito acima, o INSS alega não ter condições de realizar todas as JA necessárias, por 
questões administrativas. A consequência, então, é um número desarrazoado de benefícios rurais indeferidos, 
seguidos de concessões judiciais (o que pode ser confirmado por consulta aos índices do INSS, especialmente o 
ICJ).E essa concessão excessiva de benefícios judiciais rurais é explicável: a lei não diferenciou, em momento 
algum, os documentos que podem ou não servir como início de prova; apenas exigiu que no contexto 
probatório houvesse, pelo menos, um documento (seja contrato de arrendamento, seja certidão de casamento 
civil, seja qualquer outro). Dessa forma, não há fundamento jurídico para se diferenciar os documentos 
constantes no art. 47 da IN 77 daqueles constantes no art. 54. Qualquer um deles pode servir como início de 
prova, de modo que os sistemas devem ser adequados para permitir a concessão também quando forem 
apresentados documentos distintos daqueles constantes no art. 47.  Tanto é assim que na praxe judicial é muito 
comum a concessão de benefícios com base tão somente em uma certidão de casamento ou de nascimento, por 
exemplo. Até se admite como razoável que alguns daqueles documentos constantes no art. 54 da IN 77 não sejam 
aceitos, caso o INSS possua alguma justificativa para assegurar sua fragilidade. Porém, deve estar ciente que a 
prática judicial não faz restrição, desde que o conjunto probatório demonstre o exercício da atividade.Diante dessa 
realidade, recomenda-se que o INSS ao menos amplie o rol de documentos que sejam considerados como de maior 
relevância ou maior confiança para a Administração. Vale dizer, esse trabalho pode ser feito conjuntamente com a 
PFE/INSS.É que, ao permanecer da forma como está, haverá continuidade dessa excessiva negativa de concessão de 
benefícios rurais, seguida de concessão judicial. Com isso, tem-se um custo bastante elevado com a defesa judicial 
do INSS, com o pagamento de honorários advocatícios, enfim, com a demanda judicial como um todo, sendo que 
boa parte delas pode ser evitada. Em suma, tem-se considerável prejuízo ao erário, o que pode ser perfeitamente 
evitado dentro da legalidade. Ante tudo o que foi exposto, pode-se concluir que:1. A alteração promovida no art. 38-
A, § 1º, apenas dispensou os documentos elencados no art. 106 para fins de manutenção e atualização do programa 
de cadastro dos segurados especiais. Contudo, esses documentos do art. 106. bem como outros que também sirvam à 
comprovação, devem continuar sendo exigidos para fins de comprovação da condição de segurado especial perante 
o INSS, quando da habilitação ou requerimento de benefício. A alteração feita no art. 38-A apenas se prestou a 
dispensar a exigência daquela documentação para fins de preenchimento do cadastro pelas entidades conveniadas, já 
que as declarações anuais apenas possuem efeito equivalente ao de declarações testemunhais. O cadastro auxiliará, 
de modo complementar, principalmente em relação ao período de extensão da prova material;2. Assim, quando for 
feito o requerimento de benefício para segurado especial, o INSS não poderá se basear apenas no cadastro, mas 
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deverá exigir o início de prova material. Para tanto, servirão os documentos constantes no art. 106, bem como outros 
documentos que relacionem o requerente ou seu grupo familiar com a atividade rural. Isso porque já foi pacificado o 
entendimento judicial de que o art. 106 é meramente exemplificativo, e não taxativo. Também não se poderia 
equiparar a declaração que instruirá o cadastro de segurados especiais com aquela constante no art. 106, III, pois 
esta consiste em declaração fundamentada e homologada pelo INSS (ou seja, baseada em início de prova 
documental). Apenas a declaração fundamentada e homologada é que serve como início de prova material;3. 
Quando da comprovação do tempo de serviço na condição de segurado especial, para atender à exigência legal do 
art. 55, § 3º, um único documento é suficiente, conforme já pacificado em âmbito judicial. Desse modo, mesmo um 
único documento (inclusive que não conste no rol do art. 106, como a certidão de casamento ou de nascimento na 
qual conste a profissão de lavrador/agricultor, por exemplo) será suficiente à comprovação de todo o período, 
inclusive anterior à data do documento mais antigo,  desde que reforçado por prova testemunhal. Essa prova 
testemunhal, porém, poderá ser substituída pelo cadastro de segurado especial, que contará com várias declarações 
baseadas em prova testemunhal. Assim, desde que haja, pelo menos, um documento que indique a profissão de 
rurícula, reforçado pelas informações constantes no cadastro, de modo a indicar a continuidade da atividade rural 
durante o período de carência, será possível a concessão do benefício;4. Nas análises de requerimentos de benefícios 
para segurados especiais, deve-se observar que a lei não conferiu maior ou menor valor aos documentos nos quais 
conste alguma informação relativa à atividade rural. Apenas se exigiu que houvesse, ao longo do período probatório, 
ao menos uma prova documental. Assim, os sistemas de concessão devem ser adequados, de modo que não haja 
diferenciação de valor entre os documentos elencados no art. 47 e 54 da IN 77 (quer-se dizer: tanto os documentos 
constantes no art. 47 quanto os elencados no art. 54 da IN 77 podem permitir a concessão de benefícios a segurados 
especiais). 

  
O referido parecer foi aprovado pelo Despacho n. 00191/2015/CGMBEN/PFE-INSS/PGF/AGU: 

  
1. Ciente e de acordo com o Parecer nº 00047/2015/DIVCONS/PFE-INSS/PGF/AGU.2. De fato, 

em que pese a existência do princípio constitucional da independência entre os poderes, as decisões judiciais em 
última instância, em sede de recurso repetitivo, ensejam uma visão cuidadosa por parte da Autarquia, já que 
vinculam os juízos de instâncias inferiores, que deverão seguir a mesma orientação.3. Face ao exposto, recomenda-
se que o INSS amplie o rol de documentos considerados de maior relevância, ou de maior confiança para a 
Administração, para possibilitar a comprovação da condição de segurado especial em exercício de atividade rural, 
podendo contar com o auxílio desta PFE-INSS nesta demanda. 

  
Finalmente, no plano infralegal, a Portaria Ministro de Estado da Previdência Social - MPS nº 170 de 
25/04/2017, estabelece em seu art. 3º os requisitos para a comprovação do exercício de atividade rural do 
segurado especial, bem como de seu respectivo grupo familiar - cônjuge, companheiro ou companheira, e 
filhos, inclusive os a estes equiparados - e permitiu a apresentação de documento que conste a profissão 
ou qualquer outro dado que evidencie o exercício da atividade rurícola e seja contemporâneo ao fato 
declarado, não se exigindo que se refira ao período a ser comprovado, podendo ser contemporâneos ou 
anteriores ao período e extraídos de registros efetivamente existentes, idôneos e acessíveis à Previdência 
Social: 

  
Art. 3º A comprovação do exercício de atividade rural do segurado especial, bem como de seu 

respectivo grupo familiar - cônjuge, companheiro ou companheira, e filhos, inclusive os a estes equiparados, 
observada a idade mínima constitucionalmente estabelecida para o trabalho - desde que devidamente comprovado o 
vínculo familiar, será feita mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:I - contrato de arrendamento, 
parceria ou comodato rural;II - comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 
INCRA;III - bloco de notas de produtor rural e/ou nota fiscal de venda realizada por produtor rural;IV - declaração 
fundamentada de sindicato que represente os trabalhadores rurais, de sindicato de pescadores, devidamente 
registrados no Ministério do Trabalho e Emprego, ou de colônia de pescadores registrada na Secretaria Especial de 
Aqüicultura e Pesca ou no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA, homologada pelo INSS na forma do art. 
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7º desta Portaria;V - comprovante de pagamento do Imposto Territorial Rural - ITR ou de entrega de declaração de 
isento;VI - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR ou autorização de ocupação temporária fornecidos pelo 
INCRA;VII - caderneta de inscrição pessoal visada pela Capitania dos Portos do Ministério da Defesa, pela 
Superintendência do Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE ou pelo Departamento Nacional de Obras Contra as 
Secas - DNOCS;VIII - certidão fornecida pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI, certificando a condição do 
índio como trabalhador rural, homologada pelo INSS na forma do art. 7º; ouIX - outros documentos de início de 
prova material, desde que neles conste a profissão ou qualquer outro dado que evidencie o exercício da 
atividade rurícola e seja contemporâneo ao fato nele declarado, não se exigindo que se refira ao período a ser 
comprovado, podendo ser contemporâneos ou anteriores ao período e extraídos de registros efetivamente 
existentes, idôneos e acessíveis à Previdência Social. 

  
Assim, quanto a diferenciação feita na Instrução Normativa nº 77/INSS/PRES/2015 nos artigos 47 e 54, 
quanto aos documentos exigíveis para a concessão do benefício aos trabalhadores rurais, cabe a reiteração 
do entendimento desta CGMBEN da PFE-INSS de que "a lei não diferenciou, em momento algum, os 
documentos que podem ou não servir como início de prova; apenas exigiu que no contexto 
probatório houvesse, pelo menos, um documento (seja contrato de arrendamento, seja certidão de 
casamento civil, seja qualquer outro). Dessa forma, não há fundamento jurídico para se diferenciar 
os documentos constantes no art. 47 da IN 77 daqueles constantes no art. 54. Qualquer um deles 
pode servir como início de prova, de modo que os sistemas devem ser adequados para permitir a 
concessão também quando forem apresentados documentos distintos daqueles constantes no art. 
47. " 

  
DAS QUESTÕES PROPOSTAS 

  
Estabelecidos os requisitos legais para a comprovação de atividade rural pelo segurado especial, quais 
sejam, conjunto probatório harmônico baseado em início de prova material, nos termos acima expostos, 
passa-se a análise das peculiaridades de cada questionamento apresentado na consulta de fls. 27: 

  
a) Retirar o procedimento de realização da entrevista rural na análise da comprovação da atividade do Segurado 
Especial -SE e demais categorias;  

Discorre a área consulente que  para a comprovação atual do período de atividade do trabalhador rural é 
obrigatória a realização de entrevista rural, qualquer que seja a documentação apresentada, nos termos do 
art. 112 da IN nº 77/INSS/PRES/2015,  salvo situações previstas no § 5º daquele artigo. 
Além da obrigação contida na IN nº 77/INSS/PRES/2015, tem-se que a realização de entrevista rural é 
prevista na Portaria Ministro de Estado da Previdência Social - MPS nº 170 de 25/04/2017, sendo exigida 
nas hipóteses de comprovação da atividade rural do grupo familiar (§ 2º do art. 3º) e de concessão de 
benefício com base na declaração fornecida por entidade mencionada no inciso IV e VIII do art. 3º ou 
pelas autoridades referidas no art. 9º. 
Para os demais casos a Portaria MPS nº 170/2017 faculta ao INSS, a seu critério, realizar entrevista ou 
pesquisa, conforme § 3º do art. 11. 
Ainda, a Divisão de Cadastro do Segurado Especial do INSS destacou no item 9.2 (fl. 17), a determinação 
constante no art. 329-B do RPS, que trata do Cadastro de Segurado Especial, de que as informações 
obtidas e acolhidas pelo INSS diretamente de bancos de dados disponibilizados por órgãos do poder 
público serão utilizadas para validar ou invalidar informação para o cadastramento do segurado especial, 
bem como, para deixar de reconhecer essa qualidade. 
Além dele, o art. 38-A da Lei nº 8.213/91 dispõe que o INSS utilizará as informações constantes do 
cadastro de segurado especial para fins de comprovação do exercício da atividade e da condição do 
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segurado especial e do respectivo grupo familiar. 
Na consulta sob análise o INSS informa que em atendimento à Demanda D. M. 063637 está previsto para 
o segundo semestre de 2017 a disponibilização no Portal CNIS do requerimento de comprovação de 
atividade de segurado especial em que o segurado irá declarar, além das informações pessoais: os dados 
relativos ao seu respectivo grupo familiar; a forma do exercício da atividade, se individual ou em regime 
de economia familiar; a sua condição no grupo familiar, se titular ou componente; o tipo de ocupação do 
titular de acordo com a tabela do Código Brasileiro de Ocupações; a forma de ocupação do titular 
vinculando-o à propriedade ou embarcação em que trabalha, da propriedade em que desenvolve a 
atividade, se nela reside ou município onde reside e, quando for o caso, a identificação e inscrição da 
pessoa responsável pelo grupo familiar. 
Prossegue o consulente destacando que para a construção do cadastro do segurado especial foram 
acolhidos pelo INSS informações da Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, do Cadastro de 
Imóveis Rurais - CAFIR e da Secretaria de Aquicultura e Pesca do MAPA, cadastros que por si só servem 
para a comprovação da atividade do segurado especial, sendo dispensada inclusive a apresentação de 
documentos e realização de entrevista (IN 77/2015, art. 120). 
Nas conclusões, a área técnica acrescenta ainda que: 
 11.1.5. Ressaltamos que as informações coletadas hoje, subjetivamente, na entrevista rural estão contempladas no 
requerimento de comprovação da atividade do segurado especial no CNIS, de forma objetiva, considerando o 
disposto na Seção VI, Capítulo I, da IN nº 77/2015. Essas informações são prestadas pelo requerente na solicitação 
de um período de atividade e migram automaticamente para o banco de dados do INSS, podendo ser utilizadas em 
qualquer requerimento de benefício. Assim, os dados constantes atualmente na entrevista serão obtidos no 
requerimento de comprovação de atividade do SE, bem como nos bancos de dados de bases governamentais 
constantes no CNIS e demais sistemas corporativos, tornando-se desnecessário o procedimento atual de realização 
de entrevista.(...)11.1.9. Diante do mencionado nos itens 11.1.1 a 11.1.7, entendemos que o procedimento de 
entrevista rural para a comprovação de atividade do segurado especial deve ser eliminado, inclusive para a 
homologação da Declaração de Entidade Sindical (III, art. 106, RPS).(...)11.1.11. Por padronização, sugere-se 
também a eliminação do procedimento constantes do § 6º do art. 112 da IN nº 77/2015 para as categorias de 
empregado rural e contribuinte individual que exerceu a atividade até 31.12.2010.  

Conforme na fundamentação, a legislação previdenciária (Lei nº 8.213/91 e Regulamento da Previdência 
Social) não estabeleceu a exigência de ser realizada entrevista rural na análise da comprovação da 
atividade rural como segurado especial para fins de concessão de benefício, o qual foi disciplinada por 
meio de Portarias do antigo Ministério da Previdência Social e atos internos do INSS - em especial a 
Instrução Normativa nº 77/INSS/PRES/2015. 
O consulente pretende a substituição da entrevista rural pelo formulário de requerimento de comprovação 
de atividade do segurado especial, que integrará o cadastro do segurado especial, em conformidade com 
os art. 38-A e 38-B da Lei nº 8.213/91 e artigos 329-A e 329-B do RPS, no qual será oportunizado ao 
segurado a prestação de todas as informações que eram fornecidas por ele na ocasião da entrevista rural. 
Além disso, há informação de que o cruzamento de dados com aqueles constantes nos bancos de dados do 
poder público já vem ocorrendo, garantindo maior segurança na concessão dos benefícios. 
Diante disso, esta Divisão de Consultoria de Benefício da CGMBEN não vislumbra óbice legal para a 
retirada do procedimento de realização da entrevista rural na análise do exercício de atividade rural pelo 
segurado especial. 
No entanto, nas hipóteses estabelecidas na Portaria Ministro de Estado da Previdência Social - MPS nº 
170 de 25/04/2017, quais sejam, comprovação da atividade rural do grupo familiar (§ 2º do art. 3º) e de 
concessão de benefício com base na declaração fornecida por entidade mencionada no inciso IV e VIII do 
art. 3º ou pelas autoridades referidas no art. 9º, entende-se necessária a revisão dos artigos acima referidos 
para que seja dispensado o procedimento da entrevista rural, recomendando-se a remessa do processo 
para o Ministério da Fazenda, que atualmente possui a competência nas questões previdenciárias do 
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antigo Ministério da Previdência Social, com sugestão de alteração da Portaria MPs nº 170/2007 neste 
ponto. 
  b) Igualar a comprovação de tempo rural do segurado especial para fins de concessão de benefício urbano ou 
contagem recíproca (Subseção XVII, Seção VII, Capítulo I da IN nº 77/PRES/INSS/2015) com a comprovação 
convencional do segurado especial (Subseção II, Seção VI, Capítulo I da IN nº 77/PRES/INSS/2015), observada a 
regra de indenização do período para fins de benefício urbano;  

Quanto a comprovação do tempo rural do segurado especial para fins de concessão de benefício urbano 
ou contagem recíproca, relata a área técnica do INSS que o tratamento a ser dado nesta análise difere 
daquele para a concessão de benefício rural de salário mínimo, destacando que: 
 7.2. Como se pode perceber existem duas grandes diferenças entre a comprovação de tempo rural do segurado 
especial para fins de concessão de benefício urbano ou contagem recíproca e a comprovação convencional do 
segurado especial:I - Documentos de prova plena em nome dos titulares do grupo servem apenas como início de 
prova para os demais integrantes, não servindo por si só para a comprovação, como de prova plena;II - A 
Declaração Sindical não é homologada com apenas um documento de início de prova material anterior ou 
contemporâneo ao período declarado, mas sim, com documentos de marco inicial e final do período solicitado e 
outro intermediário, se for o caso.  

Com relação a primeira diferença apontada pela consulente, como já exposto na fundamentação, o 
entendimento firmado pela CGMBEN da PFE-INSS é de que a lei previdenciária não estabeleceu 
diferenciação entre quais os documentos que podem ou não servir de início de prova material, apenas 
exigiu que o conjunto probatório seja harmônico e firme a confirmar o labor rural em regime de economia 
familiar do segurado especial, sendo indispensável a apresentação de pelo menos um documento. Assim, 
a diferenciação de tratamento estabelecida na IN/PRES/INSS nº 77/2015 entre os documentos do artigo 
47 e aqueles do artigo 54 não encontra, a nosso ver, fundamento legal, restando prejudicada a análise da 
diferença apontada na alínea I do item 7.2. 

  
A segunda grande diferença apontada consiste no fato da declaração sindical não poder ser homologada 
com apenas um documento de início de prova material anterior ou contemporâneo ao período declarado, 
como é permitido para a concessão de benefício rural no valor de salário mínimo. 
Neste ponto, observamos que a flexibilização na aceitação do início de prova material para o 
reconhecimento da condição de segurado especial e comprovação da atividade rural no período 
equivalente ao benefício pleiteado no valor de salário mínimo tem como fundamento o Parecer 
Normativo CJ nº 3.136, de 23 de setembro de 2003. 
Naquele Parecer, com trechos já transcritos na fundamentação, a Consultoria Jurídica do antigo MPS 
realizou estudo sobre a comprovação do exercício de atividade rural pelo número de meses equivalente ao 
da carência do benefício, a eficácia das declarações fornecidas por sindicatos de trabalhadores rurais e a 
necessidade do início de prova material ser contemporâneo ao período de "carência", tendo concluído 
pela possibilidade de flexibilidade dessa contemporaneidade do documento, apenas para os casos de 
concessão de aposentadoria por idade a trabalhadores rurais no valor de salário mínimo, confira-se: 
 61. Em suma, diante das conclusões a que chegamos acima a respeito da questão e em vista do panorama judicial 
informado autorizadamente neste caso, entendemos que não deve ser exigida, para fins exclusivos de concessão de 
aposentadoria por idade a trabalhadores rurais no valor mensal mínimo, a coincidência entre o momento 
referente ao início de prova material e os períodos de atividade rural a serem comprovados em número de meses 
idêntico ao da carência que seria exigida para o benefício. 62. Diante de todo o exposto, concluímos que: 1º) mesmo 
no caso de declaração de sindicatos a serem homologadas pelo INSS, é imprescindível a existência de início de 
prova material, pois esta é a determinação clara da lei; 2º) podem ser aceitos, como início de prova material, a 
qualificação profissional de rurícola em atos de registro civil ou militar, os quais, uma vez corroborados por outros 
elementos de instrução, num conjunto probatório harmônico, robusto e convincente, serão aptos a comprovar os 
períodos de trabalho referidos nas declarações sindicais e; 3º) a lei previdenciária não exige que o início de prova 
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material seja contemporâneo, necessariamente, ao período de atividade rural que o segurado tem que comprovar, em 
número de meses equivalente ao da carência do benefício, para concessão de aposentadoria por idade no valor 
mensal de um salário mínimo, podendo servir de começo de prova documento anterior a este período.  

Assim, considerando a fixação do entendimento apenas aos casos de benefícios rurais de valor mínimo 
pelo Parecer Normativo CJ 3.136/2003, que vincula o INSS, não se vislumbra meios de estender aquela 
flexibilização para a análise administrativa da comprovação da atividade rural visando a concessão dos 
demais benefícios da Previdência Social. 
No entanto, considerando a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no 
sentido da possibilidade de se comprovar período anterior à data do documento mais antigo, inclusive 
para o cômputo e concessão de benefícios urbanos, tendo em vista o julgamento em sede de recurso 
repetitivo do REsp 1348633/SP1, já transitado em julgado, entende-se pertinente uma provocação da 
Consultoria Jurídica responsável pela emissão do Parecer Normativo CJ 3.136/2003 - atualmente a 
Procuradoria da Fazenda Nacional - para atualização da questão, de modo permitir a flexibilização da 
comprovação da atividade rural do segurado especial tanto no período anterior ao documento, conforme 
muito bem abordado no Parecer nº 47/215/DIVCONS/PFE-INSS/PGF/AGU, acima transcrito, quanto 
para o reconhecimento do tempo para fins de concessão de benefícios urbanos. 
 c) Inserir a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - DAP 
(documento que identifica os beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) no rol 
dos documentos de prova plena para a comprovação do exercício de atividade rural do segurado especial, do art. 47 
da Instrução Normativa nº 77/PRES/INSS/2015;  

A consulente justifica seu pleito alegando que a Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP é o 
instrumento utilizado para identificar e qualificar as famílias rurais, sendo hoje utilizado pelos 
agricultores de economia familiar como facilitadora da participação do agricultor a políticas públicas da 
área rural, na qual a DAP funciona como uma espécie de identidade dos agricultores familiares. 
Diante disso, foi formulada proposta de que a Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP deve ser 
considerada para fins de comprovação do exercício de atividade rural para fins de comprovação do 
exercício de atividade rural do segurado especial, nos termos do § 3º do art. 62 do RPS, devendo ser 
inserido no rol exaustivo de prova plena do art. 47 da IN nº 77/2015. 
Como apontado acima, a CGMBEN da PFE-INSS já firmou entendimento de que a lei não diferenciou, 
em momento algum, os documentos que podem ou não servir como início de prova; apenas exigiu que no 
contexto probatório houvesse, pelo menos, um documento (seja contrato de arrendamento, seja certidão 
de casamento civil, seja qualquer outro). Dessa forma, não há fundamento jurídico para se diferenciar os 
documentos constantes no art. 47 da IN 77 daqueles constantes no art. 54. Qualquer um deles pode servir 
como início de prova, de modo que os sistemas devem ser adequados para permitir a concessão também 
quando forem apresentados documentos distintos daqueles constantes no art. 47. 
Assim, não se vislumbra óbice quanto a proposta de inserir a Declaração de Aptidão ao Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - DAP no rol dos documentos do art. 47 da Instrução 
Normativa nº 77/PRES/INSS/2015. 

  d) Considerar o período de recebimento do Seguro Desemprego do Pescador Artesanal - SDPA, 
assim como do período de atividade pesqueira ininterrupta, como período de segurado especial; 

  
A Divisão de Cadastro de Segurado Especial discorre sobre os requisitos para a concessão do Seguro 
Desemprego do Pescador Artesanal - SDPA no item 10 (fls. 19/22), relatando que o Seguro-desemprego 
do Pescador Artesanal - SDPA foi criado pela Lei nº 10.779/2003 e consiste em uma assistência 
financeira temporária concedida aos pescadores profissionais artesanais que, durante o período de 
"defeso", são obrigados a paralisar a sua atividade para preservação da espécie, devendo, para fazer jus ao 
benefício, comprovar que exerce a atividade pesqueira de maneira ininterrupta, seja sozinho ou em 
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regime de economia familiar, na condição de segurado especial, nos teremos do art. 1º da referida lei. 
Prossegue informando que com o advento do Decreto nº 8.424/2015, que regulamenta a Lei nº 
10.779/2003, o INSS passou a ser o órgão competente para receber e processar os requerimentos, habilitar 
os beneficiários e decidir quanto à concessão do benefício de seguro-desemprego para os períodos de 
defeso iniciados a partir de 1º de abril de 2015. 
Assim, a partir de 01/04/2015 o INSS já analisa se o pescador que pleiteia o seguro-desemprego no 
período de defeso preencheu os requisitos para ser enquadrado como segurado especial nos últimos 12 
meses, ou no período entre os defesos, realizando para tanto, batimentos com a base de dados de diversos 
órgãos disponibilizados ao INSS, além de realizar consulta com o histórico contributivo e vínculos 
existentes na base do CNIS. 
Diante disso, a proponente conclui que: 
 11.4.1. Em análise aos requisitos e procedimentos necessários para reconhecimento do direito ao Seguro 
Desemprego do Pescador Artesanal - SDPA, listados no item 10, entendemos que os períodos comprovados de 
atividade pesqueira ininterrupta, assim como os de recebimento do SDPA, podem ser efetivamente considerados 
plenos para comprovação da atividade de segurado especial.11.4.2. O período de atividade pesqueira ininterrupta a 
ser considerado refere-se ao período entre defesos ou aos últimos 12 meses imediatamente anteriores ao defeso 
atual, o que for menos. Assim, sempre o início do período deverá recair 12 meses antes do primeiro SDPA 
recebido.11.4.3. Só serão considerados como plenos para a comprovação da atividade de segurado especial os 
SDPA e os respectivos períodos processados pelo INSS, nos termos da MP nº 665/2014, ou seja, serão considerados 
apenas os SDPA referentes a período de defeso iniciado a partir de abril de 2015.11.4.4. Os períodos serão 
considerados plenos, pois não será exigido para a comprovação dos mesmos que seja realizado o procedimento 
convencional de comprovação da atividade  do SE, dispensando assim a apresentação de documentos comprobatório 
e entrevista rural, de forma análoga ao que já ocorre hoje quando da existência no CNIS de período da base CAFIR 
ou SEAP/RGP para o requerente (art. 120 da IN nº 77/2015).  

Conforme relatado pela área técnica, para a concessão do seguro desemprego ao pescador artesanal, este 
deve comprovar o exercício de atividade pesqueira artesanal, individualmente ou em regime de economia 
familiar, ou seja, o INSS já analisa se o pescador se enquadra na condição de segurado especial nos 
últimos doze meses anteriores ao defeso. Assim, pelo princípio da eficiência, não há necessidade de o 
mesmo período ser posteriormente reavaliado para a concessão de benefício previdenciário, podendo ser 
considerado como comprovado. 
Ainda, quanto à possibilidade de ser reconhecida a condição de segurado especial durante o período de 
recebimento do seguro desemprego do pescador artesanal, esta CGMBEN já se manifestou por meio do 
Despacho n. 035/2015/DIVCONS/PFE-INSS/PGF/AGU, aprovada parcialmente pelo  DESPACHO n. 
00050/2015/CGMBEN/PFE-INSS/PGF/AGU, nas quais se fixou o entendimento de que  a condição de 
segurado especial não se suspende durante o defeso: 

  
DESPACHO n. 00050/2015/CGMBEN/PFE-INSS/PGF/AGUDe fato, há que se entender que, nos termos do 
Despacho 35/2011/DIVCONS, a condição de segurado especial não se suspende durante o defeso, mas neste 
período, como regra, não persistirá o dever de contribuir, salvo se houver comercialização de espécie alternativa não 
contemplada no ato que fixar o período de defeso, nos exatos termos do quanto previsto no § 1º, art. 2º do Decreto n. 
8.424/2015; vejamos:§ 1º A comprovação da contribuição do segurado especial de que trata o inciso III do caput 
deverá ser feita nos termos do art. 25 da Lei nº 8.212, de 1991, e do inciso IV do caput do art. 216 do Regulamento 
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio 1999, excluído o período de defeso, desde que 
não tenha havido comercialização de espécie alternativa não contemplada no ato que fixar o período de defeso. 4.. 
Sendo assim, não mais há necessidade de se cogitar da proposta de realizar a contribuição sobre o salario defeso 
formulada no despacho ora analisado.  

Ante o exposto, esta Divisão de Consultoria de Benefício da CGMBEN não vê óbice jurídico para os 
períodos comprovados de atividade pesqueira ininterrupta, assim como os de recebimento do SDPA, 
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sejam efetivamente considerados plenos para comprovação da atividade do segurado especial.  
  
À consideração superior. 
  
  
Brasília, 18 de julho de 2017. 
  
  

VANESSA CARINA ZANIN 
Procuradora Federal 
Chefe da Divisão de Consultoria Substituta 

  
  
1 - PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ART. 55, § 3º, DA LEI 8.213/91. 
TEMPO DE SERVIÇO RURAL. RECONHECIMENTO A PARTIR DO DOCUMENTO MAIS 
ANTIGO. DESNECESSIDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONJUGADO COM PROVA 
TESTEMUNHAL. PERÍODO DE ATIVIDADE RURAL COINCIDENTE COM INÍCIO DE 
ATIVIDADE URBANA REGISTRADA EM CTPS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

1. A controvérsia cinge-se em saber sobre a possibilidade, ou não, de reconhecimento do 
período de trabalho rural anterior ao documento mais antigo juntado como início de prova material. 

2. De acordo com o art. 400 do Código de Processo Civil "a prova testemunhal é sempre 
admissível, não dispondo a lei de modo diverso". Por sua vez, a Lei de Benefícios, ao disciplinar a 
aposentadoria por tempo de serviço, expressamente estabelece no § 3º do art. 55 que a comprovação do 
tempo de serviço só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, "não sendo admitida 
prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, 
conforme disposto no Regulamento" (Súmula 149/STJ). 

3. No âmbito desta Corte, é pacífico o entendimento de ser possível o reconhecimento do 
tempo de serviço mediante apresentação de um início de prova material, desde que corroborado por 
testemunhos idôneos. Precedentes. 

4. A Lei de Benefícios, ao exigir um "início de prova material", teve por pressuposto 
assegurar o direito à contagem do tempo de atividade exercida por trabalhador rural em período anterior 
ao advento da Lei 8.213/91 levando em conta as dificuldades deste, notadamente hipossuficiente. 

5. Ainda que inexista prova documental do período antecedente ao casamento do 
segurado, ocorrido em 1974, os testemunhos colhidos em juízo, conforme reconhecido pelas instâncias 
ordinárias, corroboraram a alegação da inicial e confirmaram o trabalho do autor desde 1967. 

6. No caso concreto, mostra-se necessário decotar, dos períodos reconhecidos na 
sentença, alguns poucos meses em função de os autos evidenciarem os registros de contratos de trabalho 
urbano em datas que coincidem com o termo final dos interregnos de labor como rurícola, não impedindo, 
contudo, o reconhecimento do direito à aposentadoria por tempo de serviço, mormente por estar 
incontroversa a circunstância de que o autor cumpriu a carência devida no exercício de atividade urbana, 
conforme exige o inc. II do art. 25 da Lei 8.213/91. 7. Os juros de mora devem incidir em 1% ao mês, a 
partir da citação válida, nos termos da Súmula n. 204/STJ, por se tratar de matéria previdenciária. E, a 
partir do advento da Lei 11.960/09, no percentual estabelecido para caderneta de poupança. Acórdão 
sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil. 
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(STJ - RESP 1348633/SP - PRIMEIRA SEÇÃO - RELATOR: MIN. ARNALDO 
ESTEVES LIMA - DJe 05/12/2014) 

  

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o 
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00695000682201736 e da chave de acesso 569c61f0 

  
 
 

Documento assinado eletronicamente por VANESSA CARINA ZANIN, de acordo com os normativos 
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 60388927 
no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): VANESSA 
CARINA ZANIN. Data e Hora: 24-07-2017 15:57. Número de Série: 2826825406615224422. Emissor: 
AC CAIXA PF v2. 
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ANEXO II  
PORTARIA CONJUNTA Nº 1 /DIRBEN/DIRAT/INSS, 7 DE AGOSTO DE 2017 (*) 

 
 

DECLARAÇÃO DO TRABALHADOR RURAL 

 
 

1. Nome:________________________________________________________________________________ 
Apelido:_______________________________DN:______/______/_______CPF:_______________________ 
 
2. Período de atividade de segurado especial que deseja comprovar: 
Data Início: ____/_____/_____  Data Fim: ____/_____/_____ 
 
3. Forma que exerce/exerceu a atividade de segurado especial: 
(     ) Individualmente  (     ) Em regime de economia familiar 
3.1. Se exerce/exerceu a atividade em regime de economia familiar, informe sua condição no grupo:  
(     ) Titular  (     ) Componente 
3.2. Se componente do grupo familiar, informe o grau de parentesco com o titular: 
(     ) Cônjuge  (     ) Companheiro(a)   (     ) Filho(a) maior de 16 anos  (     ) Equiparado a filho(a) maior de 16 anos   
(     )Pai/mãe 
 
4. Informe a condição de produtor em relação ao imóvel rural onde exerce/exerceu a atividade: 
(     ) Acampado    (     ) Assentado (     ) Arrendatário  (     ) Comodatário     
(     ) Condômino   (     ) Foreiro  (     ) Meeiro   (     ) Parceiro               
(     ) Posseiro/possuidor  (     ) Proprietário (     ) Usufrutuário            
4.1. Se proprietário ou assentado, caso tenha havido cessão da terra, informe:  
Forma de cessão (arrendamento, parceria, meação, etc): ________________   Área cedida (ha):__________  
O outorgado (arrendatário, parceiro, meeiro, etc) exerce atividade como segurado especial?  Sim (   )   Não (   ) 
 
5. Informe os seguintes dados sobre o imóvel onde exerce/exerceu a atividade: 
Nome e CPF do proprietário: ___________________________________________ / _____________________ 
Área total da propriedade, contínua ou descontínua (ha): ______________  Área trabalhada (ha):___________ 
Nome da propriedade:_______________________________________________________________________ 
Município: ______________________________ UF: ____ Ponto de referência:_________________________ 
 
6. Informe a atividade agropecuária principal e destinação (produtor de feijão, criador de ovelhas, etc): 
Atividade: ______________________________________________ (     ) Subsistência   (     ) Comercialização   
(     ) Não desenvolvo atividade agropecuária, somente auxilio nos serviços domésticos do grupo familiar. 
 
7. Informe se há/houve processo de beneficiamento/industrialização artesanal com incidência de 
Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI (produção de queijo, doce, farinha, etc): 
(     ) Não.          
(     ) Sim.  Data Início: ____/_____/_____  Data Fim: ____/_____/_____ 
       Data Início: ____/_____/_____  Data Fim: ____/_____/_____ 
 
8. Informe se está/esteve afastado(a) da atividade rural: 
(     ) Não.          
(     ) Sim.  Data Início: ____/_____/_____  Data Fim: ____/_____/_____  
       Data Início: ____/_____/_____  Data Fim: ____/_____/_____  
 
9. Informe se há/houve utilização de empregado(s) contratado(s) ou prestador(es) de serviço: 
(     ) Não.          
(     ) Sim.   Ano(s):__________ Nº de dias no ano civil: __________  Nº de contratados: _____ 
        Ano(s):__________ Nº de dias no ano civil: __________  Nº de contratados: _____ 
 
10.  Informe se recebe/recebeu outra renda e/ou exerce/exerceu outra atividade, diferente de segurado 
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especial (emprego, prestação de serviço, benefício, atividade turística, artística, artesanal, dirigente 
sindical ou de cooperativa, mandato de vereador, dentre outras): 
(     ) Não. 
(     ) Sim. Qual:________________________ Início: ____/_____/_____  Fim: ____/_____/_____  Valor: _____ 
       Qual:________________________ Início: ____/_____/_____  Fim: ____/_____/_____  Valor: _____ 
 
 
Declaro, sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas nesta declaração são 
verdadeiras, estando ciente das penalidades do art. 299 do Código Penal Brasileiro. 
 
 
Local: ______________________________________________             Data: ____/_____/_____ 

 
 
 

 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Asinatura do segurado/requerente 
       
Art. 299 do Código Penal: Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar 
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e 
multa, se o documento é particular. 
 

 

Polegar direito 
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ANEXO III 
PORTARIA CONJUNTA Nº 1 /DIRBEN/DIRAT/INSS, 7 DE AGOSTO DE 2017 (*) 

 
 

DECLARAÇÃO DO PESCADOR ARTESANAL 

 
 

1. Nome:_____________________________________________________RGP:_______________________ 
Apelido:_______________________________DN:______/______/_______CPF:_______________________ 
 
2. Período de atividade de segurado especial que deseja comprovar: 
Data Início: ____/_____/_____  Data Fim: ____/_____/_____ 
 
3. Forma que exerce/exerceu a atividade de segurado especial: 
(     ) Individualmente  (     ) Em regime de economia familiar 
3.1. Se exerce/exerceu a atividade em regime de economia familiar, informe sua condição no grupo:  
(     ) Titular  (     ) Componente 
3.2. Se componente do grupo familiar, informe o grau de parentesco com o titular: 
(     ) Cônjuge  (     ) Companheiro(a)   (     ) Filho(a) maior de 16 anos  (     ) Equiparado a filho(a) maior de 16 anos   
(     )Pai/mãe 
 
4. Informe a condição de pescador em relação à embarcação onde exerce/exerceu a atividade: 
(     ) Arrendatário (     ) Comodatário (     ) Meeiro (     ) Parceiro (     ) Proprietário     
(     ) Pescador Artesanal ou mariscador  sem embarcação         
4.1. Se proprietário, informe se há/houve arrendamento da embarcação:  Sim (   )   Não (   ) 
 
5. Informe os dados da embarcação onde exerce/exerceu a atividade (exceto para pescador artesanal 

ou mariscador  sem embarcação): 
Nome e CPF do proprietário: ___________________________________________ / _____________________ 
RGP, TIE ou TIEM da embarcação: ____________________________________________________________ 
Nome da embarcação:_______________________________________________________________________ 
 
6. Informe o local onde exerce/exerceu a atividade pesqueira: 
Nome do local (lago, rio, mar, açude, etc): ______________________________________________________ 
Município: ______________________________ UF: ____ Ponto de referência:_________________________ 
 
7. Informe a atividade pesqueira principal e destinação (pescador de tambaqui, catador de ostra, etc): 
Atividade: ______________________________________________ (     ) Subsistência   (     ) Comercialização   
(   ) Não desenvolvo atividade pesqueira, somente auxilio nos serviços domésticos do grupo familiar. 
 
8. Informe se há/houve processo de beneficiamento/industrialização artesanal com incidência de 
Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI (descamação, evisceração, filetação, etc): 
(     ) Não.          
(     ) Sim.  Data Início: ____/_____/_____  Data Fim: ____/_____/_____ 
       Data Início: ____/_____/_____  Data Fim: ____/_____/_____ 
 
9. Informe se está/esteve afastado(a) da atividade pesqueira: 
(     ) Não.          
(     ) Sim.  Data Início: ____/_____/_____  Data Fim: ____/_____/_____  
       Data Início: ____/_____/_____  Data Fim: ____/_____/_____  
 
10. Informe se há/houve utilização de empregado(s) contratado(s) ou prestador(es) de serviço: 
(     ) Não.          
(     ) Sim.   Ano(s):__________ Nº de dias no ano civil: __________  Nº de contratados: _____ 
        Ano(s):__________ Nº de dias no ano civil: __________  Nº de contratados: _____ 
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11.  Informe se recebe/recebeu outra renda e/ou exerce/exerceu outra atividade, diferente de segurado 
especial (emprego, prestação de serviço, benefício, atividade turística, artística, artesanal, dirigente 
sindical ou de cooperativa, mandato de vereador, dentre outras): 
(     ) Não. 
(     ) Sim. Qual:________________________ Início: ____/_____/_____  Fim: ____/_____/_____  Valor: _____ 
       Qual:________________________ Início: ____/_____/_____  Fim: ____/_____/_____  Valor: _____ 
 
 
Declaro, sob as penas previstas na legislação, que as informações prestadas nesta declaração são 
verdadeiras, estando ciente das penalidades do art. 299 do Código Penal Brasileiro. 
 
 
 

 
Local: ______________________________________________             Data: ____/_____/_____ 

 
 

 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Asinatura do segurado/requerente 
       

       
Art. 299 do Código Penal: Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar 
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e 
multa, se o documento é particular. 
 

 

Polegar direito 
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