
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.361.410 - RS (2013/0009861-4)
RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
RECORRENTE : PEDRO LEMES DE CAMARGO 
ADVOGADOS : ROQUE VANELLI PINHEIRO E OUTRO(S)
   AMARILDO VANELLI PINHEIRO 
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
PROCURADOR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - PGF 
INTERES.  : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA 

AGRICULTURA CONTAG - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO : JANE LÚCIA WILHELM BERWANGER E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator): Trata-se de recurso 

especial interposto com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal contra acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 391):

AGRAVO INTERNO (ART. 557, § 1º, DO CPC). REEXAME OBRIGATÓRIO. 
AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. RURÍCOLA. CONDIÇÃO 
DE SEGURADO ESPECIAL NÃO COMPROVADA NECESSIDADE DA  
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO FACULTATIVO DAS 
CONTRIBUIÇÕES.
A Lei n. 8.213/1991 assegurou ao rurícola a sua inclusão no Regime Geral da 
Previdência Social - RGPS, desde que comprove o exercício de atividade rural e 
efetue o recolhimento das contribuições previdenciárias, posteriormente à vigência da 
Lei d Benefícios. De outro vértice, o trabalhador rural fica dispensado de comprovar 
o recolhimento da contribuições previdenciárias anteriores à vigência da Lei n. 
8.213/1991, pois nesse período: não era obrigatória a filiação do rurícola ao RGPS.
A qualidade de segurado é condição indispensável para a fruição do beneficio 
acidentário, sendo que a contribuição sobre o percentual retirado da receita bruta da 
comercialização da produção rural não garante ao segurado especial a concessão do 
benefício de auxilio-acidente, pois o deferimento deste benefício ao segurado 
especial está condicionado necessariamente a comprovação do recolhimento 
facultativo da contribuição previdenciária. Não existe qualquer similaridade entre as 
contribuições, obrigatória e a facultativa, pois estas formas de contribuições 
garantem ao segurado a percepção de benefícios distintos. Precedentes do STJ 
(AgRg no REsp N. 617.185 - RS).
No caso concreto, o segurado não se desincumbiu do ônus de comprovar que à 
época do acidente de trabalho realizava o recolhimento mensal da contribuição 
previdenciária facultativa.
PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM REEXAME NECESSÁRIO.

O recorrente sustenta ofensa aos artigos 11, caput, VII, "a", 13, caput, 18, caput, I, "h", 26, 

caput, I, 29, caput, § 6º, 39, caput, I e II, 86, caput, § 1º, da Lei n. 8.213/91; artigos 25, caput, I e 

II, e § 1º, da Lei n. 8.212; artigos 36, I e II, e § 6º, 39, caput, VI, e § 2º, 104, caput,  200, caput, I e 

II, e § 2º, do Decreto n. 3.048/99; artigos 185, caput, VI, e § 3º, I e II, 312, § 2º, I, da Instrução 
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Normativa da Previdência Social n. 45/2010. 

A irresignação se subsume na seguinte tese: não é exigível do segurado especial da 

Previdência Social o recolhimento de contribuição facultativa prevista no inciso II do artigo 39 da Lei 

n. 8.213/91 para fins de concessão de auxílio-acidente.

Sem contrarrazões, conforme certidão à fl. 458.

O recurso especial foi admitido na Corte de origem como representativo da controvérsia, 

razão por que se determinou o sobrestamento dos demais recursos que dispunham a respeito da 

mesma questão de direito, conforme determina o artigo 543-C do CPC.

O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso, nos seguintes termos 

(fl. 488):

RECURSO ESPECIAL. Ação previdenciária ajuizada em face do INSS objetivando a 
concessão do benefício auxílio-acidente. Acórdão do Eg. Tribunal de Justiça/RS que 
deu provimento à remessa necessária para reformar a sentença que julgou 
procedente a ação em comento. Recurso especial fundado no art. 105 111 "a" da 
Constituição Federal. Alegação de violação aos arts. 39, I e II; 11, VII, a, 13, 18, I, 
h, § 1º, da Lei 8.213/1991; art. 25, I e II e § 1º da Lei 8.212/1991; arts. 36, I e II e § 
6º, 39, VI e § 2º,  do Decreto 3.048/1991. Descabimento. Alegações no recurso 
especial que demandam a incursão no contexto fático e probatório dos autos para 
análise quanto ao efetivo pagamento das contribuições previdenciárias como 
segurado facultativo com vistas a determinar a possibilidade da concessão do 
auxílio-acidente. Óbice da Súmula STJ n. 07. Precedentes dessa Colenda Corte. 
Parecer pelo não provimento do recurso especial ora analisado.

Admissão da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura - CONTAG como 

amicus curiae à fl. 953.

Na sessão de julgamento ocorrida em 08 de abril de 2015, o representante do segurado 

recorrente e o amicus curiae sustentaram que o INSS vem concedendo o benefício de 

auxílio-acidente aos segurados especiais na via administrativa sem deles exigir as contribuições 

como facultativos.

Nesse contexto, foi acolhida sugestão da Ministra Assusete Magalhães a fim de que o 

INSS informasse se há resistência na concessão do benefício na via administrativa pela fala de 

recolhimento da contribuição previdenciária facultativa.
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O INSS prestou as informações em 25 de maio (fls. 972-989).

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.361.410 - RS (2013/0009861-4)
EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. 
CONCESSÃO A SEGURADO ESPECIAL. INFORTÚNIO OCORRIDO 
ANTES DA EDIÇÃO DA LEI N. 12.873/2013, QUE ACRESCENTOU O 
BENEFÍCIO NO INCISO I DO ARTIGO 39 DA LEI N. 8.213/91. 
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA NA QUALIDADE DE SEGURADO FACULTATIVO.
1. Para fins do que dispõe o artigo 543-C do CPC, define-se: O segurado especial, cujo 
acidente ou moléstia é anterior à vigência da Lei n. 12.873/2013, que alterou a redação 
do inciso I do artigo 39 da Lei n. 8.213/91, não precisa comprovar o recolhimento de 
contribuição como segurado facultativo para ter direito ao auxílio-acidente.
2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC e da 
Resolução STJ n. 08/2008.

  
  
  
  
  
  

VOTO

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator): Cinge-se a 

controvérsia em saber se é exigível do segurado especial da Previdência Social o recolhimento de 

contribuição previdenciária como segurado facultativo para fins de concessão do auxílio-acidente.

Registra-se, inicialmente, que após a admissão do recurso sobreveio a Lei n. 12.873, de 24 

de outubro de 2013, que incluiu no rol dos benefícios previstos no inciso I do artigo 39 da Lei 

8.213/91 o auxílio-acidente aos segurados especiais, o que sinaliza a limitação da controvérsia 

apenas ao período anterior a essa alteração legislativa.

Com efeito, nesta Corte Superior há um precedente da Segunda Turma no sentido da 

necessidade de o segurado especial verter contribuições como facultativo para ter direito ao aludido 

benefício. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. SEGURADO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. 
CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL.
1. Ao segurado especial - art. 11, VII, da Lei 8.213/91 - são garantidos os benefícios 
previstos na referida norma, desde que contribuam facultativamente para a 
Previdência Social (art. 39, II, da Lei 8.213/91).
2. Agravo Regimental não provido (AgRg no AREsp 149.912/RS, Rel. Min. 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/06/2012).
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A qualificação do segurado especial está disciplinada no artigo 11, VII, da Lei n. 8.213/91, 

in verbis:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:
[...] 
VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em 
aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de 
economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:
a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 
outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:
1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;
2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do 
inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas 
atividades o principal meio de vida;
b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou 
principal meio de vida; e
c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade 
ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, 
comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.

A redação original do artigo 39 da Lei n. 8.213/91 dispôs que:

Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, 
fica garantida a concessão:
I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão 
ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove o exercício 
de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente 
anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à 
carência do benefício requerido; ou
II - dos benefícios especificados nesta Lei, observados os critérios e a forma de 
cálculo estabelecidos, desde que contribuam facultativamente para a Previdência 
Social, na forma estipulada no Plano de Custeio da Seguridade Social.
Parágrafo único. Para a segurada especial fica garantida a concessão do 
salário-maternidade no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove o 
exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 (doze) meses 
imediatamente anteriores ao do início do benefício.

Com efeito, o inciso primeiro do artigo 39 da Lei n. 8.213/91, na sua redação original, não 

previu, expressamente, a concessão do auxílio-acidente ao segurado especial, o que, a princípio, 

levaria à conclusão de que essa classe de segurados obrigatórios só teria direito ao benefício 

previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/91 se recolhesse a contribuição previdenciária como segurado 

facultativo, nos moldes do que dispôs o inciso segundo do referido normativo.
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Ocorre que o § 1º do artigo 18 da Lei n. 8.213/91 assegurou o auxílio-acidente ao segurado 

especial desde da edição da Lei de Benefícios em 1991, não fazendo qualquer menção à 

necessidade de que ele recolhesse a contribuição como facultativo.

Assim, já nesse aparente conflito, deve sobressair a norma que mais reflete o caráter social 

e protetivo da lei previdenciária. A propósito: "Havendo colisão entre preceitos constantes nos dois 

diplomas normativos, deve prevalecer aquele mais favorável ao trabalhador, em face do caráter 

social do direito previdenciário e da observância do princípio in dubio pro misero (REsp 

412.351/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 17/11/2003).

Por outro lado, o custeio da referida prestação acidentária, quando existente a 

comercialização da produção excedente, tem previsão no inciso II do artigo 25 da Lei n. 8.212/91, 

que assim dispõe:

Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à 
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial, 
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta 
Lei, destinada à Seguridade Social, é de: 

I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; 

II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para 
financiamento das prestações por acidente do trabalho.

Nesse contexto, evidencia-se ser indevida a exigência do duplo vínculo previdenciário por 

parte do segurado especial, como segurado obrigatório e facultativo, para fins de percepção do 

auxílio-acidente.

Prosseguindo, registro que na sessão realizada no dia 8 de abril de 2015 na qual foi iniciado 

o julgamento desse recurso, o procurador do segurado e o amicus curiae vieram à tribuna e 

afirmaram que o INSS vem concedendo o auxílio-acidente aos segurados especiais na via 

administrativa, sem deles exigir a contribuição previdenciária como contribuinte facultativo.

Diante da relevância dos esclarecimentos prestados nas sustentações orais e levando em 

consideração que essa questão já havia sido aventada pela procuradora da autarquia previdenciária 

federal que oficiou no feito na data em que originalmente pautado o processo (25/3/2015), pedi vista 
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regimental e determinei a intimação do INSS a fim de que prestasse esclarecimentos, acolhendo, 

assim, sugestão da Ministra Assusete Magalhães.

A informação veio aos autos em 25/5/2015 e dá conta de que, na via administrativa, tem 

sido reconhecido o direito ao auxílio-acidente aos segurados especiais, sem o ônus da contribuição 

como facultativo. Confira-se (fl. 972):

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), autarquia federal 
representada pela Procuradoria-Geral Federal, nos autos em epígrafe, vem 
respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em atenção ao despacho de fls. 
retro, informar que a autarquia previdenciária tem reconhecido, desde o advento da 
Lei nº 8.213/91, o direito ao auxílio-acidente para o segurado especial, 
independentemente de contribuição como facultativo, nos termos das manifestações 
anexas (Cota nº 4/2015/SUBPROC/PFE-INSS/PGF/AGU e 
Despacho/CONJUR/MPS/Nº 331/2015).

Desse modo, não há razão jurídica para se exigir a contribuição facultativa do segurado 

especial que judicializou a controvérsia se tal contribuição não foi exigida daqueles que fizeram o 

pedido de auxílio-acidente na via administrativa, sob pena de se tratar segurados em idêntica 

situação de direito de forma desigual, o que configuraria inequívoca ofensa ao postulado da 

isonomia.

Assim, para fins do que dispõe o artigo 543-C do CPC, define-se: O segurado especial, 

cujo acidente ou moléstia é anterior à vigência da Lei n. 12.873/2013, que alterou a redação do 

inciso I do artigo 39 da Lei n. 8.213/91, não precisa comprovar o recolhimento de contribuição como 

segurado facultativo para ter direito ao auxílio-acidente.

O caso dos autos

Na hipótese, a Corte de origem limitou-se a examinar a pretensão sob a perspectiva de que 

o recorrente não fez prova da contribuição previdenciária como segurado facultativo, o que resultou 

na improcedência do pedido.

Não foi analisado se as sequelas resultantes do acidente implicaram redução da capacidade 

para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, conforme exige o caput do artigo 86 da Lei 

n. 8.213/91, o que denota a necessidade do retorno dos autos a fim de que se prossiga no exame da 

controvérsia.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para anular o acórdão proferido pela 
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Corte de origem.

Acórdão sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 

08/2008.

É como voto.

Documento: 48707913 - EMENTA, RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página  8 de 8


