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SOUZA, Cristina Jesus de. Aposentadoria Rural Por Idade. 2017 . 60 
folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação em Direito) - UNIC de 

Primavera do Leste, 2017. 

RESUMO 

O presente trabalho monográfico tem por objetivo fazer uma breve análise a 
respeito dos benefícios do segurado especial em regime de economia familiar. 
Para a construção do mesmo foi adotada a pesquisa bibliográfica, que permitiu 
refletir e analisar o conceito de segurado dentro do regime de economia familiar, a 
condição de segurado especial, a propriedade para qualificá-lo e os seus 
benefícios por direito, dando ênfase na previdência social e prova para tal 
condição. Para tanto, tornou-se necessário dividir o trabalho em três capítulos 
sendo que no primeiro faz-se uma abordagem sobre seguridade social da 
Previdência Social com seu breve histórico. No segundo, aborda-se segurado 
especial e no terceiro, as formas de contribuição para se tornar um segurado na 
condição especial. A conclusão traz uma síntese do trabalho no qual se procura 
demonstrar a importância de conhecer o tema em comento tanto para enriquecer 
os conhecimentos acadêmicos, quanto para compreender em que situação um 
trabalhador pode se inserir na categoria especial para fins de aposentadoria. 

 

Palavras - chaves: segurado1; regime de economia familiar2; aposentadoria rural 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 
 

 

SOUZA, Cristina Jesus de. Rural Retirement By age.  2017 . 60 folhas. Trabalho 
de Conclusão de Curso (graduação em Direito) - UNIC de Primavera do Leste, 
2017. 

ABSTRACT 

This monograph aims to make a brief analysis of the benefits of the particular 
insured under the family economy. for the construction of the same was adopted 
bibliographical research that allowed reflect and analyze the concept of the 
insured within a household system, the special condition of the insured, the 
property to qualify it and its benefits by law, with an emphasis on security and 
social proof for such a condition. To do so, it became necessary to divide the work 
into three chapters and in the first it is an approach to Social Security Social 
Security with its brief history. In the second approach is a particularly insured and 
third form of contribution to become an insured in the special condition. The 
conclusion summarizes the work in which we seek to demonstrate the importance 
of knowing the topic under discussion both to enrich the academic knowledge, as 
to understand the situation in which a worker can enter the special category for 
purposes of retirement.  

 

 

Keywords: insured 1; scheme household economy 2; rural retirement 3. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Previdência Social é parte integrante da Seguridade Social e tem por 

objetivo oferecer amparo ao cidadão a fim de que ele possa fazer uso de recursos 

sociais que viabilizem sua sobrevivência com dignidade. Nesse contexto, o 

mesmo cidadão como trabalhador seja ele residente na zona urbana ou rural, tem 

direitos a gozar dos benefícios que lhe proporcione comodidade quando, em 

razão da idade, ou por motivos, se encontrar impossibilitado de desenvolver suas 

atividades laborais. 

Ao se considerar que este é um direito igual a todo cidadão brasileiro, o 

presente estudo tem como proposta discorrer a aposentadoria rural por idade no 

qual realiza uma análise em termo legal, jurisprudencial e doutrinário à luz do 

Direito Previdenciário. 

O assunto em pauta é de suma relevância, pois, no Estado de Mato Grosso 

de modo particular ainda é bastante comum encontrar um grande número de 

trabalhadores que estão em condições especiais, ou seja, trabalham na zona rural 

e quando requerem aposentadoria devem seguir requisitos específicos para esta 

modalidade, sendo este o principal objeto de estudo desta pesquisa. 

Dentro do tema delimitado, procura-se compreender qual é o conceito de 

aposentadoria em regime de economia familiar, bem como de segurado especial 

e os respectivos requisitos para caracterizar o trabalhador nesta categoriaPara 

discorrer o tema o trabalho está dividido em três capítulos. 

No primeiro, discute-se seguridade social da Previdência Social, no qual se 

faz uma abordagem histórica da seguridade social no Brasil como direito do 

cidadão.  

O segundo capítulo discute segurado especial com ênfase nos elementos 

que não descaracterizam a condição de segurado especial. Neste capítulo 

aborda-se ainda a Lei 11.718/086 que reconhece o segurado especial, em seu 

artigo 12, inciso VII, como sendo a pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de 

economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros a título de mútua 

colaboração, sendo esta uma das condições para reconhecer este tipo de 

segurado. 
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O terceiro capítulo discute regime de economia familiar e a contribuição 

para a Previdência Social no qual se conceitua o regime de economia familiar, o 

tamanho da propriedade e as contribuições para a Previdência Social com ênfase 

na idade exigida por lei para requerer este tipo de aposentadoria. 

 

A presente pesquisa pretende contribuir para a ampliação do tema em 

comento e principalmente para a identificação do trabalhador que se inclui nestas 

condições.  

 

Problema de Pesquisa 

 

  Quais são os direitos que os segurados trabalhadores rurais e os 

segurados especiais que completarem sessenta anos, se homem, e cinqüenta e 

cinco anos, se mulher terão? 

Objetivos do Trabalho Geral ou primário 

 Informar aos que completarem sessenta anos, se homem, e cinqüenta e cinco 

anos, se mulher, os direitos de aposentadoria rural por idade e os segurados 

especiais. 

Específicos ou secundários  

*Analisar os aspectos históricos de aposentadoria rural por idade; 

*Informar o direito de igualdade; 

* Oferecer amparo ao cidadão a fim de que ele possa fazer uso de recursos 

sociais que viabilizem sua sobrevivência com dignidade, quando não conseguirem 

mais realizar atividades laborais; 

* Realizar uma análise em termo legal, jurisprudencial e doutrinário à luz do 

Direito Previdenciário. 

*Compreender qual é o conceito de aposentadoria em regime de economia 

familiar, bem como de segurado especial e os respectivos requisitos para 

caracterizar o trabalhador nesta categoria. 

 Metodologia   

A metodologia que será abordada neste trabalho de conclusão de curso 

será a de pesquisa é dedutivo onde estaremos buscando por preceitos, doutrinas, 

jurisprudência, sites e outros meios que possam enriquecer esta pesquisa. 
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 Justificativa 

Justifica-se pela importância de conhecer o tema em comento tanto para 

enriquecer os conhecimentos acadêmicos, quanto para compreender em que 

situação um trabalhador pode se inserir na categoria especial para fins de 

aposentadoria. 

O assunto discutido é de suma relevância, pois, no Estado de Mato Grosso 

de modo particular ainda é bastante comum encontrar um grande número de 

trabalhadores que estão em condições especiais, ou seja, trabalham na zona rural 

e quando requerem aposentadoria devem seguir requisitos específicos para esta 

modalidade, sendo este o principal objeto de estudo desta pesquisa. 

Demonstrar que a contribuição para a Previdência Social, leva em 

consideração o tamanho da propriedade e as contribuições para a Previdência 

Social, exigida por lei para requerer este tipo de aposentadoria. 

 

 Fundamentação Teórica 
 
 
     2 Seguridade Social da Previdência Social 
 

No Brasil os assuntos envolvendo a seguridade social ganharam maior 

importância a partir da década de 1930, quando o Estado reconheceu sua 

responsabilidade com as questões sociais. Antes disso, as Constituições Federais 

do Brasil previram alguns direitos, mas estes não contemplavam a participação 

plena dos trabalhadores no sistema de seguridade social. 

 No presente capítulo discorre-se o contexto histórico da seguridade social 

o qual foi necessário adentrar na história das políticas sociais no Brasil para 

compreender em que contexto socioeconômico elas surgiram para, 

posteriormente situar o atual cenário da seguridade social em nosso país. 

 

2.1 O início da seguridade no Brasil 

 

Entende-se por seguridade social, o conjunto de ações e instrumentos por 

meio do qual se pretende alcançar uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar 
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a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e promover o bem 

de todos. Essas são diretrizes fixadas na própria Constituição Federal no artigo 

3º. Ou seja, o sistema de seguridade social, em seu conjunto, visa a garantir que 

o cidadão se sinta seguro e protegido ao longo de sua existência, provendo-lhe a 

assistência e recursos necessários para os momentos de infortúnios. É a 

segurança social, segurança do indivíduo como parte integrante de uma 

sociedade. 

A seguridade social é definida na Constituição Federal, no artigo 194, 

caput, como um “conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e 

da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência 

e à assistência social”. É, portanto, um sistema de proteção social que abrange os 

três programas sociais de maior relevância: a previdência social, a assistência 

social e a saúde. 

No Brasil pode-se dizer que a década de 1930 foi o marco divisor de águas 

para as questões sociais. Antes, porém já haviam sido dados alguns passos. Em 

1923 com a Lei Elói Chaves1 e conseqüente criação das Caixas de Aposentadoria 

e Pensões (CAPs), visualiza-se timidamente a intervenção do Estado, já que 

eram financiadas pela união, empregadores e empregados, onde o presidente 

das mesmas era indicado pelo presidente da República que na época era Artur 

Bernardes (1922 – 1926), sendo considerado o início do sistema previdenciário 

brasileiro. 

Mas, foi efetivamente a partir de 1930, no governo Getúlio Vargas (1930 – 

1945) que se iniciou no Brasil a intervenção do Estado na assistência dos 

trabalhadores, diferentemente dos países centrais europeus como Alemanha, 

França e Inglaterra que se deu por conseqüência da industrialização. Neste 

sentido o Estado se coloca como mantenedor da ordem social capitalista e 

mediador das relações entre as classes sociais (BRAVO, 2000). 

                                            

1
 A Lei Eloy Chaves, publicada em 24 de janeiro de 1923, consolidou a base do sistema 

previdenciário brasileiro, com a criação da Caixa de Aposentadorias e Pensões para os 
empregados das empresas ferroviárias. Após a promulgação desta lei, outras empresas foram 
beneficiadas e seus empregados também passaram a ser segurados da Previdência Social. 
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Com a crescente expansão das Caixas de Aposentadorias e Pensões 

(CAPs), englobando diversas categorias profissionais2 em um momento de grave 

crise econômica mundial em que o Estado se vê com a necessidade iminente de 

expansão do capital interno, o qual busca a unificação destas que se 

transformaram em Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs). Estes passam a 

ser de caráter legal em âmbito nacional como entidades públicas autárquicas, 

com a presença direta do Estado em sua administração (COHN, 1999). Somente 

os trabalhadores que possuíam carteira assinada, que contribuíam para a 

Previdência, tinham direitos aos serviços de saúde. 

Do breve exposto, nota-se que a seguridade social é mais que um direito 

individual. Ele é subjetivo e mesmo porque cada ser humano tem suas 

necessidades próprias. Desse modo, este tema foi e continua sendo de extrema 

relevância, sendo o atual assunto de discussão no governo. 

 

2.2 Seguridades como direito 

 
 

Conforme mencionado, as questões envolvendo a responsabilidade do 

Estado com as demandas sociais e dentre elas a aposentadoria tiveram maior 

representatividade a partir da década de 1930. Porém, no tocante ao direito 

propriamente dito, a história registra que o direito previdenciário na data de 1821 

quando Dom Pedro de Alcântara concedeu aposentadoria para professores e 

mestres que tivessem completado trinta anos de serviço. Também é deste 

Decreto a concessão de um quarto dos ganhos aos que continuassem em 

atividade.  

Na Constituição de 1824 verifica-se uma pequena previsão no tocante, 

cidadão exigir do Estado esta responsabilidade. Em 1835 foi criado o Montepio 

Geral dos Servidores do Estado, sendo esta a primeira entidade privada, 

realizada através de sistema de cotas com a finalidade de oferecer cobertura a 

eventuais riscos (DEZOTTI; NADER, 2011). 

                                            

2
Foram criados o IAPM (dos marítimos) em 1933, o IAPC (dos comerciários) e o IAPB (dos 

bancários) em 1934, o IAPI (dos industriários) em 1936 e o IAPTEC (dos trabalhadores em 
transportes e cargas) em 1938. (COHN, 1999) 
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De acordo com Dezotti e Nader (2011, p. 25) em 1864 Dom Pedro II criou 

três organizações destinadas à assistência social: O Imperial Instituto dos 

Meninos Cegos; Instituto dos Surdos-Mudos e o Asilo dos Inválidos da Pátria 

destinados aos ex-combatentes mutilados nas guerras em defesa da pátria. 

Da exposição feita, até esta década, não se visualiza um projeto e/ou 

programa que contemple a classe trabalhadora no quesito aposentadoria devendo 

este ser o princípio máximo do direito trabalhista no tocante às garantias legais 

após se ter cumprido mais de um terço da vida prestando serviços à sociedade.  

Com a Constituição de 1891, o termo aposentadoria foi inserido pela 

primeira vez no contexto da seguridade social. Contudo, ainda não se estendia a 

todos os funcionários, apenas àqueles servidores do setor público que estivesse 

em situação de invalidez. Não havia nessa época o caráter contributivo da 

Previdência social, sendo que o benefício era pago pelo Estado. 

O grande destaque da vigência desta Constituição foi à criação da Lei Eloy 

Chaves (já citada no início deste capítulo). Esta lei veio estabelecer, em cada uma 

das ferrovias existentes no País, uma caixa de aposentadoria e pensão para os 

respectivos empregados. Previa a concessão de aposentadoria por invalidez, 

ordinária (por tempo de serviço), pensão por morte e assistência médica. 

Posteriormente os benefícios previstos nesta lei foram estendidos aos 

empregados das empresas portuárias, de serviços telegráficos, de água, de 

energia, transporte aéreo, gás, mineração, entre outras hipóteses. 

Em 1930, segundo destaca Bravo (2000, p. 19): 

 
A conjuntura [...] com suas características econômicas e políticas, 
possibilitou o surgimento de políticas sociais nacionais que 
respondessem às questões sociais de forma orgânica e sistemática. As 
questões sociais em geral e as de saúde em particular, já colocadas na 
década de 20, precisavam ser enfrentadas de forma mais sofisticada. 
Necessitava transformar-se em questão política, com a intervenção 
estatal e a criação de novos aparelhos que contemplassem, de algum 
modo, os assalariados urbanos, que se caracterizavam como sujeitos 
sociais importantes no cenário político nacional, em decorrência da nova 
dinâmica da acumulação. Este processo, sob domínio do capital 
industrial, teve como características principais a aceleração da 
urbanização e a ampliação da massa trabalhadora, em precárias 
condições de higiene, saúde e habitação. 

 

 

A partir da Lei Eloy Chaves também foi criado o Ministério do Trabalho 

Indústria e Comércio, que tinha a tarefa de administrar a previdência social e 
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conforme já mencionado na década de 30, houve a unificação das Caixas de 

Aposentadoria e Pensão em Institutos Públicos de Aposentadoria e Pensão (IAP). 

O sistema previdenciário deixou de ser estruturado por empresa, 
passando a ser por categorias profissionais de âmbito nacional. Os IAP’s 
utilizaram o mesmo modelo da Itália, sendo cada categoria responsável 
por um fundo. A contribuição para o fundo era custeada pelo empregado, 
empregador e pelo governo. A contribuição dos empregadores incidia 
sobre a folha de pagamento. O Estado financiava o sistema através de 
uma taxa cobrada dos produtos importados. Os empregados eram 
descontados em seus salários. A administração do fundo era exercida 
por um representante dos empregados, um dos empregadores e um do 
governo. Além dos benefícios de aposentadorias e pensões, o instituto 
prestava serviços de saúde. Assim, foram criados os Institutos de 
Aposentadoria e Pensão dos Marítimos (IAPM) em 1933, dos 
Comerciários (IAPC) em 1934, dos Bancários (IAPB) em 1934, dos 
Industriários (IAPI) em 1936, dos empregados de Transporte e Carga 
(IAPETEC) em 1938. No serviço público, foi criado em 1938 um fundo 
previdenciário para os servidores públicos federais chamado de IPASE – 
Instituto de Pensão e Assistência dos Servidores do Estado (ARAÚJO, 
2006, p. 6). 

 

 

Já a Constituição de 1934 trouxe em seu texto que competiria 

privativamente à União legislar sobre assistência (artigo 5º, inc. XIX alínea “c”) e 

indicou que seria de competência concorrente da União e dos Estados cuidarem 

da saúde e assistência pública e fiscalizar a aplicação das leis sociais (artigo 10, 

inciso. II e V). Esta Carta previu ainda que fosse de competência privativa do 

Poder Legislativo brasileiro legislar sobre licenças, aposentadorias e reformas 

(artigo 39, inc. VIII alínea “d”).  

A Constituição posterior (1937) apresentou certa evolução em relação aos 

direitos sociais, lembrando que esta foi promulgada no seio de um Estado 

autoritário, constituído através do Golpe de Estado realizado por Getulio Vargas. 

Na vigência dela foram criados dois Decretos-Leis nº 775, de 07 de outubro de 

1938, o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados de Transportes de 

cargas (IAPETC), e o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores 

Públicos do Estado (IPASE), em 1938, decorrentes da transformação do antigo 

Instituto dos Funcionários públicos civis da união, existente desde 1926. O IPASE 

também concedia assistência médica e dentária (DEZOTTI; NADER, 2011, p. 26). 

No entanto, conforme Araújo (2006, p. 17), a Carta Maior de 1946 aboliu a 

expressão seguro social, dando ênfase pela primeira vez na Carta da República à 

expressão previdência social, e consagrando-a em seu artigo 157. O inciso XVI 



17 
 

 
 

deste artigo mencionava que a previdência social custeada por meio da 

contribuição da União, do empregador e do empregado deveria garantir a 

maternidade, bem como os riscos sociais, tais como: a doença, a velhice, a 

invalidez e a morte. Já no inciso XVII tratava da obrigatoriedade da instituição do 

seguro de acidente de trabalho por conta do empregador. 

No início dos anos 50, quase toda população urbana assalariada estava 

coberta por um sistema de previdência, com exceção dos trabalhadores 

domésticos e autônomos. A uniformização da legislação sobre a previdência 

social ocorreu com o advento do Regulamento Geral dos Institutos de 

Aposentadoria e Pensão, aprovado pelo Decreto nº 35.448, de 01/05/1954. 

Em 1960 foi promulgada no Brasil a Lei Orgânica da Previdência Social3- 

LOPS, após grande movimentação dos trabalhadores que reivindicavam maior 

eficiência do sistema previdenciário. Ainda na década de 1960, solidifica-se o elo 

principal da Previdência Social e Saúde com o processo de acumulação4. Esta 

perde gradualmente relevância como fonte de recursos para investimentos em 

setores básicos da economia, com o intuito de priorizar o controle da capacidade 

produtiva da força de trabalho empregada, tomando corpo no seu interior a 

assistência médica, sendo esta uma demanda não prioritária da classe 

trabalhadora (COHN, 1999, p. 72). 

No ano de 1963 foi apresentada a Lei nº 4214 que criou o Fundo de 

Assistência ao Trabalhador Rural – FUNRURAL. Em seu artigo 158 a aludida lei 

prevê que: 

Artigo 158. Fica criado o "Fundo de Assistência e Previdência do 
Trabalhador Rural", que se constituirá de 1% (um por cento) do valor dos 
produtos agropecuários colocados e que deverá ser recolhido pelo 
produtor, quando da primeira operação ao Instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Industriários, mediante gula própria, até quinze dias 
daquela colocação. 
§ 1º Na hipótese de estabelecimento fabril que utilize matéria-prima de 
sua produção agropecuária, a arrecadação se constituirá de 1% (um por 
cento) sobre o valor da matéria-prima própria, que for utilizada. 
§ 2º Nenhuma empresa, pública ou privada, rodoviária, ferroviária, 
marítima ou aérea, poderá transportar qualquer produto agropecuário, 
sem que comprove, mediante apresentação de gula de recolhimento, o 
cumprimento do estabelecido neste artigo. 

                                            

3
A LOPS propunha a uniformização dos benefícios prestados pelos Institutos de Aposentadorias e 

Pensões – IAPs, passando a ser assumida como parte integrante da Previdência Social a 
responsabilidade pela assistência médica individual aos seus beneficiários (COHN, 1999). 
4
O processo de acumulação se refere á “acumulação primitiva” que segundo Marx (2008), está 

relacionado à espoliação e à produção de um novo capital. 
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Conforme o artigo 159 cabe ao Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 

Industriários – IAPl durante o prazo de cinco anos, a responsabilidade com a 

arrecadação do Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural 

diretamente, ou mediante convênio com entidades públicas ou particulares, bem 

assim incumbido de prestação dos benefícios estabelecidos nesta lei ao 

trabalhador rural e seus dependentes, indenizando-se das despesas que forem 

realizadas com essa finalidade. 

Em seu Parágrafo único o referido artigo prevê que a escrituração do 

Fundo referido no artigo anterior será inteiramente distinta na contabilidade do 

IAPI e sua receita será depositada no Banco do Brasil S.A, sob o título Fundo de 

Assistência e Previdência do Trabalhador Rural, à ordem do lAPI. 

O artigo 160 estatui a obrigatoriedade de se assegurar os trabalhadores 

rurais, os colonos ou parceiros, assim como os pequenos proprietários rurais, 

empreiteiros, tarefeiros e as pessoas físicas que explorem as atividades previstas 

no art. 30 desta lei, estes com menos de cinco empregados aos seus serviços. 

Outro marco da década de 60 foi à criação em 1966, do Instituto Nacional 

de Previdência Social – INPS que unificou os IAPs existentes. Neste sentido, 

Bravo (2008), ressalta que a unificação da previdência social ocorreu buscando 

atender a duas características importantes: o crescente papel interventivo do 

Estado na sociedade e o afastamento dos trabalhadores do campo político, 

realçando e reforçando cada vez mais o modelo dualista. Ainda nesta década, 

prevaleciam à dicotomia saúde pública e curativa não se observando importantes 

medidas de atenção coletiva à saúde da população. 

No decorrer da década de 1970, foram apresentadas algumas propostas 

”universalizantes” que formalmente progrediram no sentido da reformulação5 de 

um sistema de seguridade social pelos governos militares. Em 1974 por se tornar 

um meio privilegiado na relação direta entre trabalhadores e Estado, devido à 

                                            

5
Neste sentido, cita-se a existência de dispositivos legais que selam a cobertura a determinados 

grupos populacionais (acima de setenta anos) de fato esbarrariam na centralização, no 
burocratismo, no ritual dos papeis e carimbos, e no gigantismo da máquina, que acabam por 
restringir o real alcance dessas medidas como, por exemplo, a instituição de cobertura 
previdenciária para maiores de 70 anos e inválidos que tenham algum período contribuído para a 
Previdência Social ou exercido qualquer atividade a ela vinculada, mesmo sem terem contribuído 
para a Previdência Social; a extensão dos benefícios previdenciários às empregadas domésticas e 
trabalhadores autônomos, desde que fossem contribuintes do sistema (COHN, 1999). 



19 
 

 
 

quantidade de recursos que arrecadava e por ser um dos primeiros orçamentos 

da União, a Previdência Social assumiu importância política para o regime militar, 

sendo criado para gerenciá-la o Ministério da Previdência e Assistência Social 

(MPAS).  

Em decorrência desse processo se deu a instituição do Sistema Nacional 

de Previdência e Assistência Social (SINPAS), em 1977, em que não apenas 

unifica os serviços prestados na área da saúde, mas também da Assistência 

Social. Portanto, tem-se a congregação do Instituto Nacional de Assistência 

Médica e Previdência. Social (INAMPS), INPS, Legião Brasileira de Assistência 

(LBA), Fundação Nacional de Bem Estar do Menor (FUNABEM) e Central de 

Medicamentos (CEME), objetivando unir em um único órgão as instituições que 

prestavam serviços à população.  

A Constituição Federal de 1988 veio potencializar as propostas 

anteriormente apresentadas pelas Cartas Magnas anteriores, a qual visa oferecer 

efetividade aos fundamentos do Estado brasileiro, em especial, o da dignidade da 

pessoa humana, bem como, concretizar seus objetivos previstos no artigo 3º, 

dentre os quais a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a 

erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades 

sociais e regionais, instituíram um importante instrumento de proteção social, o 

qual visa à proteção de todos os cidadãos nas situações geradoras de 

necessidades. Referida proteção foi denominada seguridade social. 

Para proteger a todos, o constituinte uniu três direitos sociais, os quais, 

cada um dentro de sua área de atribuição, protege seus destinatários e, no 

conjunto, todos serão protegidos. Para tanto, a seguridade social apresenta duas 

faces: uma delas garante a saúde a todos; a outra objetiva a garantia de recursos 

para a sobrevivência digna dos cidadãos nas situações de necessidade, os quais 

não podem ser obtidos pelo esforço próprio. Nesta segunda face encontramos a 

previdência e a assistência (PIERDONÁ, 2011, p. 19). 

 Ela estatui a seguridade social no contexto dos direitos sociais, a saber: 

 
a) direitos sociais: Artigos. 6° e 7°, incisos II (seguro-desemprego), VIII 
(décimo - terceiro salário), XII (salário-família), XVIII, XIX (licença à 
gestante, salário-maternidade e licença-paternidade, XXII (redução dos 
riscos inerentes ao trabalho), XXIII (adicionais pelo exercício de 
atividades penosas, insalubres e perigosas), XXIV (aposentadoria), XXV 
(assistência aos filhos até seis anos de idade em creches e pré-escolas), 
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XXXIII (proteção ao trabalho do menor), XXXIV (igualdade de direitos 
dos trabalhadores avulsos), parágrafo único (direitos dos trabalhadores 
domésticos); 
b) matéria de competência legislativa privativa da União (Art. 22, XXIII): 
seguridade social; 
c) matéria de competência concorrente da União, dos Estados e do DF 
(Artigo 24, XII e XIV): previdência social, proteção e defesa da saúde, 
proteção e integração das pessoas portadoras de deficiência; 
d) competência exclusiva da União para instituir contribuições sociais 
(Artigo 149, caput). 

 
 

Ressalta-se que a seguridade social é de competência dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, os quais atribuem contribuição de seus 

servidores para custeio de sistemas de previdência e de assistência social.  

Ao reconhecer os direitos sociais como algo que efetivamente deve estar 

disponível a todo cidadão brasileiro, nossa Constituição amplia o conceito e 

estende-o a todos. 

Desse modo, ao se considerar os preceitos constitucionais a seguridade 

social pode ser entendida como um sistema de proteção social previsto na CF/88 

que tem por objetivo a proteção de todos, nas situações geradoras de 

necessidades, por meio de ações de saúde, previdência e assistência social, 

constituindo-se no principal instrumento criado pela atual Constituição para a 

implementação dos objetivos do Estado brasileiro. Sua efetivação tem como base 

o princípio da solidariedade, uma vez que o financiamento do referido sistema 

está a cargo de toda sociedade, inclusive do trabalhador que vive em regime 

especial. Para conhecer o que é este tipo de segurado e as exigências legais para 

que se inclua nesse conjunto, o próximo capítulo discorre sobre esse assunto. 

 

3.SEGURADO ESPECIAL 

 

A Previdência Social possui um conjunto de normas que constituem sua 

dinâmica de funcionamento. Desse modo, somente tem direito aos benefícios 

concedidos aquele que atender os requisitos exigidos por lei para gozar de 

aposentadoria. 

 

 

 

3.1 Conceito 
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De acordo com o artigo 195 § 8º da Constituição Federal de 1988 

denomina-se segurado especial, o produtor, o parceiro, o meeiro, o arrendatário 

rural, o pescador artesanal e seus assemelhados, que exerçam essas atividades 

individualmente ou em regime de economia familiar, com ou sem auxílio eventual 

de terceiros (mutirão). 

O parceiro é a pessoa que consegue comprovar a existência de contrato de 

parceria com o proprietário da terra e nela desenvolve atividades relacionadas à 

agricultura ou hortifrutigranjeira e que partilha lucros conforme acordo 

estabelecido entre ambos; 

O meeiro é aquele que estabelece contrato com o proprietário da terra e 

nela exerce atividade voltada para a agricultura ou hortifrutigranjeira e com ele 

divide os lucros obtidos; 

O arrendatário por sua vez é o trabalhador que consegue comprovar a 

utilização da terra mediante pagamento de aluguel ao proprietário do imóvel rural, 

com o intuito de atividade agrícola, pastoril ou hortifrutigranjeira; 

Já o pescador artesanal é a pessoa que utiliza ou não embarcação própria, 

pesando até duas toneladas brutas de tara, e utiliza da pesca como profissão 

habitual ou meio principal de vida, incluindo de modo particular o regime de 

parceria, meação ou arrendamento e esteja matriculado na Capitania dos Portos 

ou no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA. 

Segurado especial é um conceito que abarca elementos objetivos e 

subjetivos. Objetivos porque se referem às características de sua atividade. 

Subjetivos porque se relacionam às características de cada pessoa que será 

assegurada pela Previdência Social. 

Os elementos referentes à subjetividade envolvem as situações acima 

referentes à condição de parceiro, meeiro, arrendatário rural, pescador, cônjuge, 

companheiro, filho maior de 16 anos ou equiparado a ele. 

Referente ao filho maior de 16 anos destaca-se que essa idade mínima tem 

como pressuposto o texto constitucional que visa à proibição de trabalho da 

pessoa menor de idade. Também a norma constitucional sofreu mudanças a partir 

da Constituição de 1967 quando a idade mínima era de 12 anos. A partir da atual 

Carta Magna esta vigência passou para 16 anos. 



22 
 

 
 

A partir de 1988 com a publicação da Seção I do Diário Oficial da União, o 

Parecer CONJUR/MPS/Nº 10/2009, assinado pelo Consultor Jurídico Felipe de 

Araújo Lima. Este Parecer previu a possibilidade de enquadramento de posseiro 

ocupante de margens de rodovias como segurado especial do Regime Geral de 

Previdência Social. Tal fato desencadeou uma série de indignações na sociedade 

à época, pois, conforme o senso comum, esta decisão concede direitos cuja 

situação é marcada por irregularidades, além de fomentar a invasão de terras. 

Por outro lado não se considera segurado especial o membro do grupo 

familiar que possuir outra fonte de rendimento decorrente do exercício de 

atividade remunerada ou de benefício de qualquer regime previdenciário, ou na 

qualidade de arrendador de imóvel rural, com exceção do dirigente sindical, que 

mantém o mesmo enquadramento perante o Regime Geral de Previdência Social 

- RGPS de antes da investidura no cargo. 

 

3.2Elementos que não descaracterizam a condição de segurado especial 

 

A Lei n. 8.231/91 em seu artigo 11, § 8º estabelece princípios que não 

descaracterizam a condição de segurado especial sendo: 

  I – a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou 

comodato, de até 50% (cinqüenta por cento) de imóvel rural cuja área total não 

seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado 

continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de 

economia familiar;  

   II – a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com 

hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano;  

 III – a participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de trabalhador 

rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e 

IV – ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum 

componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo. 

Além destes requisitos, o artigo 11 da Lei n. 8.231/91 prevê ainda a 

utilização do espaço pelo próprio grupo familiar mediante exploração da atividade, 

de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 11 do 
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art. 25 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991. Inclui também: a associação em 

cooperativa agropecuária; e a incidência do Imposto Sobre Produtos 

Industrializados - IPI sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do 

§ 12; a associação em cooperativa agropecuária; e a incidência do Imposto Sobre 

Produtos Industrializados - IPI sobre o produto das atividades desenvolvidas nos 

termos do § 12.  

Por lei, os contratos de parceria ou meação, apenas o outorgado (na 

condição de atividade individual ou em regime de economia familiar) é 

considerado segurado especial. 

Contudo, à luz do artigo acima exposto também pode ser considerado 

segurado especial o outorgante que possui imóvel rural com área total de no 

máximo quatro módulos fiscais, que ceder em parceria, meação ou comodato até 

50% do imóvel, desde que o outorgante e outorgado continuem a exercer a 

atividade de maneira individual ou em regime de economia familiar. 

Para se comprovar que é um segurado especial, exige-se a utilização de 

mão de obra por até 120 dias, sendo artesanato com matéria prima adquirida no 

valor de 1 (um) salário mínimo; atividade turística no valor de 1 (um) salário 

mínimo; e, exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com 

hospedagem, por até 120 dias ao ano; a condição de segurado especial será 

comprovada através de declaração assinada pelo segurado informando o valor 

recebido. Todas as informações declaradas serão de responsabilidade do 

declarante. 

I) Quanto à exclusão, destaca-se que o segurado especial poderá a 

qualquer momento ser excluído do processo de aposentadoria especial quando: 

a) deixar de satisfazer as condições de segurado especial, ou exceder 

qualquer dos limites estabelecidos anteriormente (de dias ou renda); 

b) enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do 

Regime Geral de Previdência Social; 

c) tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário; 

 d) a contar do primeiro dia do mês subseqüente ao da ocorrência, quando 

o grupo familiar a que pertence exceder o limite de: 

I) utilização de trabalhadores (120 dias/ano); 

II) 120 dias em atividade remunerada; 
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III) 120 dias de hospedagem; 

O trabalhador rural empregado, contribuinte individual e segurado especial 

que não atender ao disposto acima citado, mas que satisfaça essa condição, 

sendo eles trabalhadores rurais na DER ou no período de graça, se forem 

considerados períodos de contribuição sob outras categorias de segurado, 

inclusive como urbano, farão jus ao benefício ao completarem 65 anos de idade, 

se homem, e, 60 anos, se mulher. 

A partir do ano de 2008 a condição de segurado especial no regime de 

economia familiar sofreu alterações.  

 

 

3.3.Lei 11.718/08 

 

A referida Lei alterou a anterior promulgada em 1991. A Lei 11.718/086. Ela 

reconhece o segurado especial, em seu artigo 12, inciso VII, como sendo a 

pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou próximo a 

ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o 

auxílio eventual de terceiros a título de mútua colaboração, na condição de: 

a) produtor seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgado, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 

1. Agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou 

2. De seringueiro ou extrativista vegetal que exerça atividades de 

extrativismo 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 letras a e b acima, 

que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. 

Conforme esta lei, na exploração agropecuária existe limitação do tamanho 

da terra que agora passa a ser 4 módulos fiscais. Se este tamanho ultrapassar o 

disposto na lei, o segurado passa a ser considerado contribuinte individual. 

De acordo com Tanaka (2008, p. 1) o termo módulo fiscal foi criado pelo 

Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964) 
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[...] em seu artigo 50, que cuida do cálculo do ITR (imposto territorial rural). 

Módulo fiscal é, portanto, uma forma de catalogação econômica dos imóveis 

rurais, variando de um Município para outro e de uma propriedade para outra, 

com base em indicadores econômicos e de produtividade de cada Município (tipo 

de exploração predominante no Município, renda obtida no tipo de exploração 

predominante) e indicadores específicos de cada imóvel (área aproveitável do 

imóvel rural). 

Ressalta-se que o cumprimento quanto ao tamanho do módulo fiscal é 

condição básica para que o segurado possa se enquadrar no que é disposto pela 

lei e de igual modo, o extrativista vegetal também sofreu modificações. O inciso 

XII do artigo 2º da Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000 reconhece o extrativismo 

como sendo o sistema de exploração baseado na coleta e extração, de modo 

sustentável, de recursos naturais renováveis. Deve ser lembrado que, para o 

seringueiro e o extrativista vegetal não existe limite dos 4 módulos fiscais. 

Quanto à especificação para a economia familiar a Lei 11.718/08 traz o 

conceito o qual prevê que se trata de atividade no qual o trabalho dos membros 

da família é vital para a subsistência dos membros e deve ser exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração não existindo empregados 

permanentes. 

Ao tratar de economia familiar Paixão (2007, p. 1) menciona que 

Economia familiar é a forma de produção que tem por base a utilização de 

mão de obra no âmbito da própria família. A principal preocupação dessa forma 

de produção é a auto sustentação familiar e, apenas a parte excedente da 

produção, é disponibilizada para a comercialização e viabilização da aquisição de 

outros bens necessários à família, mas que são produzidos fora da matriz familiar. 

Os produtos adquiridos são de extrema necessidade para assegurar a reprodução 

social. 

O entendimento do que vem a ser economia familiar abre espaço para 

destacar que este também sofreu mudanças. Anteriormente falava-se em 

pequena produção, sendo ela uma unidade produtiva urbana ou rural. Atualmente 

o termo é entendido como sendo um empreendimento com duas características 

principais: gestão ou administração familiar e trabalho predominantemente 
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familiar. É desse modo, uma unidade de produção, de consumo e de reprodução 

social.  

A produção familiar responsável pela economia do grupo tem sido muito 

debatida nos últimos anos como sendo uma das grandes oportunidades de 

inserção dos produtores familiares com poucos recursos escassos, principalmente 

aqueles que estão às margens da sociedade. O que se defende atualmente é que 

o fomento da produção familiar pode agregar as noções de diversidade, 

solidariedade, cooperação, respeito à natureza, cidadania e participação. Em 

razão disso, a legislação também achou por bem avaliar os direitos destes 

trabalhadores aos benefícios sociais. 

Conforme mencionado, o segurado especial em regime de economia 

familiar recebe o respaldo legal, desde que atendam ao que é exigido pela lei. 

Assim, retoma-se às mudanças trazidas pela Lei 11.718/08 quanto ao 

enquadramento em regime especial. 

 

Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro 

e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes equiparados deverão ter 

participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. O grupo familiar poderá 

utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou trabalhador 

contribuinte individual, em épocas de safra, à razão de no máximo 120 (cento e 

vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, 

por tempo equivalente em horas de trabalho [2]. A razão 120 pessoas/dia significa 

que o segurado especial pode contratar no ano civil 1 trabalhador por 120 dias; ou 

2 trabalhadores por 60 dias; ou 3 trabalhadores por 40 dias; assim por diante. 

Lembrando que o ano civil vai de 01/janeiro a 31/dezembro. (PAIXÃO, 2007 p. 2) 

Por lei não é considerado segurado especial o membro do grupo familiar 

que possui outra fonte de rendimento. Ainda assim existem algumas exceções a 

esta regra. Nesse sentido, vejamos o que estatui a Lei 11.718/08 a partir de dois 

princípios:  

A - Não descaracteriza a condição de segurado especial o qual traz 

algumas alterações referentes à Lei n. 8.231/91. O inciso VII da lei anterior previa 

incidência de imposto IPI. 
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B - Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra 

fonte de rendimento. A Lei 11.718/08 expõe as condições que não descaracteriza 

o segurado especial em regime de economia familiar: 

I – benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo 

valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência 

Social; 

II – benefício previdenciário pela participação em plano de previdência 

complementar; 

III – exercício de atividade remunerada em período de entressafra ou do 

defeso, superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil;  

O referido dispositivo admite que o segurado especial trabalhe no período 

de entressafra ou período em que não houve pesca, não podendo ultrapassar de 

120 dias ao ano. 

Este dispositivo também prevê como elemento não descaracterizado 

exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de 

trabalhadores rurais; o exercício de mandato de vereador do município onde 

desenvolve a atividade rural, ou de dirigente de cooperativa rural constituída 

exclusivamente por segurados especiais; a parceria ou meação outorgada na 

forma e condições estabelecidas no inciso I do item “A” anterior; atividade 

artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo 

familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda 

mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação 

continuada da Previdência Social; e atividade artística, desde que em valor 

mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social 

(Lei 11.718/08). 

O terceiro princípio que descaracteriza o segurado em regime especial de 

economia familiar é o que se a exclusão dessa categoria considerando os 

seguintes quesitos: 

I – a contar do primeiro dia do mês em que: 

a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas pela legislação 

previdenciária, sem prejuízo da manutenção da qualidade do segurado, como 

disposto no art. 15 da Lei n.º 8.213/1991, ou exceder os 50% da outorga, por meio 

de contrato escrito de parceria, meação ou comodato de imóvel rural cuja área 
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total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, como tratado no item I da letra 

“A” acima. 

b) se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do 

Regime Geral de Previdência Social, ressalvado os casos permitidos pela 

legislação previdenciária, dispostos no nos itens III, V, VII e VIII da letra “B” acima; 

e 

c) se tornar segurado obrigatório de outro regime previdenciário; 

II – a contar do primeiro dia do mês subseqüente ao da ocorrência, quando 

o grupo familiar a que pertence exceder o limite de: 

a) utilização de trabalhadores, à razão de no máximo 120 (cento e vinte) 

pessoas/dia no ano civil; 

b) mais de 120 dias em atividade remunerada em período de entressafra 

ou do defeso conforme estabelecido acima no item III da letra “B”, acima; e 

c) mais de 120 dias de hospedagem a que se refere o item II da letra “A”, 

acima. 

 Por lei, quando o segurado especial perde esta qualidade, passa a ser 

contribuinte individual. 

Conforme visto neste capítulo o segurado especial é respaldado pela lei 

trabalhista, mas a análise das condições de enquadramento do trabalhador nesta 

modalidade requer seguir o dispositivo legal, sob pena de ser descaracterizado 

como tal passando a se constituir contribuinte individual. 

 

4. O REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR E A CONTRIBUIÇÃO PARA A 

PREVIDÊNCIA SOCIAL  

 

O regime de economia familiar é aquele em que a produção rural é 

resultado do esforço da própria família, no qual a principal característica é o 

envolvimento de todos os membros não podendo haver por isso, a existência de 

empregados. 

Para conhecer o conceito e as características deste regime, o presente 

capítulo amplia a discussão e ao final trata das regras instituídas pela Previdência 

Social para este grupo de trabalhadores. 
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4.1 Regime de economia familiar  

 

 

Entende-se por economia familiar o trabalho desenvolvido por pessoas do 

mesmo grupo familiar e sendo assim, não pode existir a presença de nenhum 

empregado. 

O grupo familiar poderá se utilizar de empregados contratados desde que 

seja por um prazo determinado ou de trabalhadores eventuais que atuem em 

épocas de safra por um tempo de no máximo 120 pessoas/dia no ano civil, em 

períodos corridos ou intercalados ou ainda, por períodos equivalentes há horas 

trabalhadas.  

A Lei de Custeio da Seguridade Social, n. 8.212, de 24.07.91, assim dispõe 

sobre o regime de economia familiar em seu artigo 12: 

 

Artigo 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 
pessoas físicas: 
[...] 
Inciso VII - como segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro e os 
arrendatários rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que 
exerçam essas atividades, individualmente ou em regime de economia 
familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, bem como seus 
respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de 14 (quatorze) 
anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, 
com o grupo familiar respectivo. 
§ 1º. Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 
trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 
é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a 
utilização de empregados. 

 
 

O conceito dado pela referida lei enfatiza a importância de seguir os 

critérios estatuídos pela lei a qual deixa evidente que a atividade laboral exercida 

pelo grupo familiar, requer não apenas a inexistência de empregados, mas 

também a mutua dependência, o que oferece a compreensão de unidade. 

Desse modo, Andrade (1999) sintetiza o termo como atividade doméstica 

de pequeno porte, que se restringe à economia de consumo de uma comunidade 

familiar, onde os membros de uma família laboram, sem vínculo empregatício, 

agindo com espírito comunitário, visando garantir a subsistência do grupo. 

Para melhor compreensão das características exigidas para o 

enquadramento como atividade de economia familiar é importante caracterizar: 

proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro outorgado, meeiro 
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outorgado, comodatário, arrendatário e pescador artesanal sendo que alguns 

deles já foram explicitados no capítulo anterior. 

O proprietário é aquele tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e 

o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou 

detenha, considerando o direito de propriedade.  

O usufrutuário é a pessoa que não sendo proprietário de imóvel rural, tem o 

direito à posse, ao uso, à administração ou a percepção dos frutos, podendo 

usufruir o bem mediante contrato de arrendamento, comodato, parceria ou 

meação. 

Nota-se desse modo que o usufrutuário que não tem direito real sobre a 

terra, poderá retirar temporariamente, de coisa alheia, frutos e utilidades que ela 

produz, sem se quer mudar-lhe a substância. 

O possuidor é a pessoa que tem de fato o exercício pleno ou não, de algum 

dos poderes referentes à propriedade de imóvel rural.  

O assentado é o beneficiário do programa de reforma agrária. Já o parceiro 

outorgado de acordo com § 4º do decreto n.º 59.566/66 é assim conceituado: 

 

 [...] denomina-se parceiro-outorgante o cedente, proprietário ou não, que 
entrega os bens; e parceiro-outorgado, a pessoa ou o conjunto familiar, 
representado pelo chefe, que os recebe para os fins próprios das 
modalidades de parceria definidas no artigo 5º. 
 
 

É, portanto, aquele que tem contrato escrito ou verbal, com o proprietário 

da terra ou detentor da posse e da mesma maneira desenvolve atividade agrícola, 

pastoril ou hortifrutigranjeira partilhando lucros ou prejuízos.  

Ao contrário do parceiro outorgado, o meeiro outorgado possui contrato 

escrito ou verbal com o proprietário da terra ou quem detém a terra e exerce da 

mesma forma atividade agrícola ou hortifrutigranjeira e partilha rendimentos ou 

custos. 

A diferença básica entre o parceiro e o meeiro outorgado é que o parceiro 

aufere lucros e o meeiro rendimento o qual deve dividir com o proprietário da 

terra, sabendo-se que lucro é o resultado positivo obtido no exercício, isto é, as 

receitas subtraídas as despesas. Já o rendimento se refere a tudo aquilo que foi 

recebido, ou seja, o rendimento total. 
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O comodatário é a pessoa que por meio de contrato escrito ou verbal, 

explora a terra pertencente à outra pessoa, por meio de empréstimo gratuito, por 

tempo determinado ou não, a fim de desenvolver atividade agrícola, pastoril ou 

hortifrutigranjeira. 

Arrendatário é a pessoa que, por meio de comprovação utiliza pagamento 

de aluguel, em espécie, ao proprietário do imóvel rural, para desenvolver 

atividade agrícola, pastoril ou hortifrutigranjeira, individual ou em regime de 

economia familiar. 

 O pescador artesanal, é a pessoa que de maneira individual ou em regime 

de economia familiar, se utiliza da pesca para exercer sua profissão habitual ou 

meio principal de vida, desde que utilize embarcação de até duas toneladas e 

meia de arqueação bruta, mesmo que conte com auxílio de parceiro, ou na 

condição exclusiva de parceiro outorgado esteja utilizando embarcação de até 

dez toneladas de arqueação bruta, conforme prevê RPS, artigo 9º, § 14. 

A tonelagem de arqueação bruta refere-se à capacidade total da 

embarcação constante da respectiva certificação fornecida pelo órgão competente 

sendo que estes órgãos são: capitania dos portos, a delegacia ou a agência fluvial 

e/ou marítima, uma vez que na impossibilidade de obtenção da informação por 

parte desses órgãos, será solicitado ao segurado a apresentação da 

documentação da embarcação fornecida pelo estaleiro naval ou construtor da 

respectiva embarcação. 
 

 

 

 

4.2 Dimensão da propriedade rural 

 

 

O tamanho da propriedade rural não é de grande importância para a 

configuração da atividade rural do segurado especial. Isto é, não é porque um 

imóvel não possui grandes dimensões que resta a ele apenas a atividade de 

economia familiar. Sua descaracterização supõe a conjunção de outros 

elementos.  

A Súmula n. 30 editada pela Turma da Uniformização Nacional prevê que 

em se tratando da demanda previdenciária, o fato de o imóvel ser superior ao 

módulo rural não afasta por si só, a qualificação de seu proprietário como 
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segurado especial, desde que comprovada, nos autos, a sua exploração em 

regime de economia familiar.  

A Lei n. 11718/2008 determina que o produtor rural que exerce atividade 

agropecuária somente poderá ser considerado segurado especial se a área da 

propriedade for de no máximo 4 módulos fiscais7 sendo que o módulo fiscal pode 

variar de um município para outro. Quando for superior a isso, o produtor rural se 

torna contribuinte individual. 

O número de módulos fiscais será obtido a partir da divisão de sua área 

aproveitável total pelo módulo fiscal do município conforme preconiza a Lei n. 

4504/64, artigo 50 § 3º. A área aproveitável é aquela que é passível de 

exploração agrícola pecuária ou florestal. 

 

4.3 Contribuição para a Previdência Social 

 

Conforme a Lei n. 8212/91 artigo 39 inciso I, não há necessidade de o 

segurado especial contribuir para o Regime Geral de Previdência Social caso 

prefira adquirir os benefícios elencados no referido artigo. 

O artigo 25, I da mesma lei, prevê que quando houver a venda da produção 

rural, o segurado deverá contribuir com percentual referente ao valor dessa 

comercialização nas alíquotas de 2,1% sendo que 0,1% são devidos para custeio 

das prestações por acidentes do trabalho, o que deve ser entendido como custeio 

eventual de aposentadoria por invalidez, uma vez que o auxílio acidente lhe é 

excluído. 

Calado (2011) ressalta que a contribuição do empregador rural pessoa 

física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do artigo 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: 

 

                                            

7
 Quando se trata de propriedade rural, os tamanhos estão determinados por lei, por meio do 

módulo fiscal. Este dispositivo determina que uma propriedade pequena tem de 1 a 4 hectares, 
uma média tem de 4 a 15, e a grande propriedade tem mais de 15 hectares. É do INCRA a 
competência de definir o tamanho do módulo. Para estabelecer o tamanho do módulo é analisado 
o tipo de exploração que a propriedade vai ter e se a lavoura será permanente, temporária ou de 
exploração florestal. 
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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. 

 

É importante lembrar sempre que o segurado especial vende sua produção 

rural à pessoa jurídica, consumidora ou consignatária, estas são sub-rogadas na 

obrigação de descontar do produtor e efetuar o respectivo recolhimento à 

Previdência Social. 

Ainda, conforme Calado (2011, p. 2): 

 

O segurado especial somente se faz conhecido da Previdência Social 
nos momentos de requerimento de benefícios, quando então, é 
informado da necessidade de apresentar documentos que comprovem o 
exercício da atividade rural, geralmente não logrando êxito na sua 
pretensão. Gerando-se, assim, enorme insegurança na concessão do 
benefício previdenciário, com indeferimentos de benefícios a segurados 
que têm realmente direito, mas que na prática não conseguem 
comprovar, ou contrariamente, no deferimento de benefícios a quem, de 
fato, não exerceu atividade rural, mas que conseguiu cumprir os 
requisitos mediante apresentação de documentos indicativos de 
cumprimento da atividade rural. O enquadramento do trabalhador rural 
como segurado especial requer o atendimento a alguns requisitos, que 
em muitos casos, são ignorados ou simplesmente o aplicador da lei os 
desconhece, gerando situações desconfortáveis e muitas vezes injustas 
para com aqueles que pleiteiam seus direitos. 

 

Ao longo dos capítulos I e II já foram mencionados estes requisitos que são 

específicos da própria Previdência Social no momento de enquadrar um 

trabalhador de regime especial como segurado especial. Ocorre que, a maioria 

deles muitas vezes não tem conhecimento destes pressupostos legais como, por 

exemplo, os requisitos que não descaracterizam a atividade familiar, o 

recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta proveniente da 

comercialização de sua produção e, facultativamente, na forma como o faz 

contribuinte individual, para que o trabalhador rural qualificado como segurado 

especial possa ter e manter essa qualificação, sendo que é de fundamental 

importância que esse segurado tenha conhecimento de tais exigências legais. 

Além deles, Calado (2011) chama a atenção para as dificuldades 

enfrentadas pelas mulheres no momento de requerer este benefício. Para a 

autora, merece a devida atenção a dificuldade encontrada pelas mulheres para o 

reconhecimento de sua condição de segurada especial, notadamente porque é 

vista como principal responsável pelos afazeres domésticos.  
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Contudo, vale ressaltar que a Lei n° 8.213/91 qualifica como segurado 

especial todo aquele cuja atividade é indispensável para a subsistência do grupo 

familiar, sendo fora de dúvida que a pessoa que se dedica à manutenção da casa 

e cuidados com a roupa e a comida, por exemplo, é indispensável para que os 

outros componentes da família se lancem às lides rurais propriamente ditas. 

 

Ademais, não se pode olvidar que algumas mulheres trabalham tanto 
quanto ou muitas vezes ainda que os homens, na já conhecida jornada 
dupla. Logo, a esposa do segurado, ainda que se dedique 
prioritariamente às atividades domésticas, deve ter reconhecida sua 
condição de segurada especial, nos termos do que dispõe o artigo 11, § 
1°, da Lei n° 8.213/91. (CALADO, 2011 p. 4) 

 

 

Ou seja, se é pertencente ao grupo familiar, não há porque a mulher 

encontrar dificuldades no momento de requerer seus direitos junto à Previdência 

Social. 

Em relação à continuidade da contribuição, é válido destacar que ao 

contrário dos demais segurados, a contribuição do segurado especial não é 

necessariamente mensal, uma vez que esta somente passa a existir quando 

ocorre venda do produto rural. Desse modo, se o segurado está no período entre 

safras, não ocorrem vendas, e sendo assim, não há necessidade de contribuir, 

apesar de que o segurado continue ligado ao RGPS com plena cobertura 

previdenciária. 

A Lei n. 9.876 ao alterar o § 6º do artigo 29 da Lei n. 8213/91 conhecida 

como Lei de Benefícios previu o salário de benefício para os segurados especiais 

que a partir de então passaria em um treze avos da média aritmética simples dos 

maiores valores sobre os quais incidiu a sua contribuição anual. Contudo, a 

alteração legislativa que incluiria essa contribuição anual na Lei n. 8213/91 (Lei de 

Custeio) acabou não sendo aprovada pelo Congresso. 

Desse modo, o artigo 29 § 6º da Lei de Benefícios permanece inócuo, pelo 

ao menos enquanto não for promovida a devida integração legislativa na Lei de 

Custeio que dispõe sobre essa contribuição anual. Nos tribunais têm sido 

rejeitadas as pretensões requeridas por trabalhadores rurais que buscam obter 

benefícios, como por exemplo, auxílio-doença. 

No contexto legal para o devido enquadramento como segurado especial, é 

importante mencionar aqueles que não se inserem neste modelo. Para tanto, cita-
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se o artigo 11, § 9°, da Lei n° 8.213/91, a qual não considera segurado especial o 

membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto em caso 

de: 

 

I – benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, 
cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da 
Previdência Social; 
II – benefício previdenciário pela participação em plano de previdência 
complementar instituído nos termos do inciso IV do §8° deste artigo; 
III – exercício de atividade remunerada em período de entressafra ou do 
defeso, não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, 
no ano civil, observado o disposto o §13 do art. 12 da Lei n° 8.212, de 24 
de julho de 1991; 
IV – exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da 
categoria de trabalhadores rurais; 

 
 

O artigo 11 da aludida lei não considera ainda segurado especial o membro 

que possuir parceira ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas 

no inciso I do §8° deste artigo; atividade artesanal desenvolvida com matéria-

prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-

prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda 

ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; eatividade 

artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação 

continuada da Previdência Social. 

Estas ressalvas conferem uma magnitude de incidência maior para a 

concessão do benefício, principalmente porque delimita as situações de confronto 

com outros benefícios. 

 

4.4Filiação e Inscrição 

 

 

É do conhecimento de todos que a Previdência Social é um seguro que 

garante a renda do contribuinte e de sua família, em casos de doença, acidente, 

gravidez, prisão, morte e velhice. A Previdência oferece vários benefícios que 

juntos garantem tranqüilidade quanto ao presente e em relação ao futuro 

assegurando um rendimento seguro. Para ter essa proteção, é necessário se 

inscrever e contribuir continuamente. 

Calado (2011, p. 8) cita que:  

 

No âmbito da Previdência Social, a filiação consiste no vínculo que se 
estabelece entre os segurados e a Previdência Social, do qual decorrem 
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direitos e obrigações. Aqueles detentores do direito de requerer os 
benefícios a que fizerem jus para garantir sua sobrevivência com 
dignidade, estes possuidores do dever de cumprir com suas obrigações 
e ofertar serviços de qualidade e consubstanciar as reivindicações 
daqueles. 
 
 

O conhecimento dos pressupostos legais para a filiação e inscrição é de 

suma importância, pois, não é difícil encontrar pessoas que recorrem ao INSS e 

não conseguem êxito, exatamente porque não estão portando a documentação 

exigida. 

Conforme o artigo 20 do Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, o 

segurado que exerce mais de uma atividade é filiado, obrigatoriamente, à 

Previdência Social, em relação a todas essas atividades, obedecidas as 

disposições referentes ao limite máximo do salário de contribuição. 

A inscrição de segurado trata-se de ato pelo qual ele é cadastrado no 

Regime Geral da Previdência Social, a partir de comprovação dos dados pessoais 

e de outros elementos necessários e úteis à sua caracterização. Quando a 

pessoa já cadastrada no Programa de Integração Social/programa de Assistência 

ao Servidor Público (PIS/PASEP) não se exige novo cadastramento. 

Calado (2011) cita que, com a implantação do Cadastro Nacional de 

Informações Sociais – CNIS8, todos os segurados serão identificados pelo 

Número de Identificação do Trabalhador, que será único, pessoal e intransferível, 

independentemente de alterações de categoria profissional e formalizado pelo 

Documento de Cadastramento do Trabalhador. 

No tocante a todas as formalidades exigidas para a filiação e inscrição, o 

Decreto n° 3.048/1999 prevê em seu artigo 18, que cada tipo de segurado no 

Regime Geral de Previdência Social, tem uma formalidade a cumprir como:  

 
a) empregado e trabalhador avulso – pelo preenchimento dos 
documentos que os habilitem ao exercício da atividade, formalizando 
pelo contrato de trabalho, no caso de empregado avulso é pelo 
cadastramento e registro no sindicato ou órgão gestor de mão de obra; 
b) emprego doméstico – pela apresentação de documento que comprove 
a existência de contrato de trabalho; c) contribuinte individual – pela 
apresentação de documento que caracterize a sua condição ou o 

                                            

8
O CNIS é a base de dados nacional que contém informações cadastrais de trabalhadores 

empregados e contribuintes individuais, empregadores e contribuintes individuais, empregadores, 
vínculos empregatícios e remunerações. 
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exercício de atividade profissional, liberal ou não; d) segurado especial – 
pela apresentação de documento que comprove o exercício de atividade 
rural; e) facultativo – pela apresentação de documento de identidade e 
declaração expressa de que não exerce atividade que o enquadre na 
categoria de segurado obrigatório. (MORAES, 2003 p. 16). 
 
 

Desse modo, destaca-se que ao se pretender requerer o beneficio como 

segurado especial em regime de economia familiar, deve o trabalhador se 

enquadrar no que é disposto pela lei a fim de que tenha êxito e seus direitos 

sejam cumpridos. 

 

 

4.5 Da prova e da atividade descontínua 

 

A Lei n. 8213/91 adotou a técnica já conhecida pela lei anterior (cita-se a 

Lei Complementar 11/71) ao estabelecer que a prova da atividade rural fosse 

feita, ainda que de maneira descontínua. 

Conforme o artigo 143 o trabalhador uma vez enquadrado como segurado 

obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea a do inciso 

I, ou do inciso IV, ou VII do artigo 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por 

idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a partir da 

data de vigência da aludida lei, contanto que, comprove o exercício da atividade 

rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento 

do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. 

O inciso I do artigo 39 da mesma lei afirma que a comprovação de efetivo 

exercício de atividade rural será feita com relação aos meses imediatamente 

anteriores ao requerimento do benefício, mesmo que de forma descontínua, 

durante período igual ao de carência do benefício, ressalvado o disposto no inciso 

II do artigo 143 o qual prevê: “Descontínuo é aquilo que é interrompido. Atividade 

rural descontínua é atividade interrompida”. Desse tempo, o que se questiona é 

por quanto tempo e em que condições que deve ser analisada uma vez que a lei 

não determina, nem os sucessivos regulamentos os dizem. 

O trabalhador rural não é um trabalhador comum, que oferece seu 

expediente em horário determinado. Assim, pode ocorrer que, devido ao período 

de seca, ou de enchente não seja possível exercer sua profissão, devido à 

impossibilidade do momento. 
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A lei é coerente assim como a interpretação que se expõe no referido 

artigo. O trabalho descontínuo gera provas descontinuas e sendo assim, não se 

pode exigir que o trabalhador apresente provas de atividade rural, por todo o 

período que corresponde à carência do beneficio requerido, ano por ano, ou seja, 

aposentadoria por idade conforme dispõe o artigo 39, I, artigo 142 e artigo 143 da 

Lei 8213/91. 

Desse modo, supor que o interessado não conseguiu provar sua condição 

de trabalhador rural quando este apresenta poucas provas de atividade rural, não 

pode ser tomado como fator definitivo de julgamento. 

O artigo 55 § 3º da Lei n. 8213/91 exige pelo menos início de prova 

material. Desse modo é necessário retirar-se um conjunto probatório da condição 

de trabalho do interessado. Esse rendimento já foi destacado na Súmula da 

Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais 

Federais a qual aduz que a certidão de casamento ou outro documento idôneo 

que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável 

de prova material da atividade rural. 

Do contrário, o simples fato de existirem documentos que comprovem a 

propriedade de imóvel rural não forma início de prova material do exercício de 

atividade rural. A partir de novembro de 1991 com o advento da Lei 8213 ficou 

estabelecido que as mulheres poderão requerer a aposentadoria quando 

completarem 55 anos e os homens aos 60 anos. A diferença de idade relacionada 

ao trabalhador urbano estabelece que o trabalhador rural se aposente 5 anos 

antes devido ao desgaste que sofre no exercício laboral. 

 

 

4.6 Comprovação da atividade rural 

 

Além da idade o requerente precisa de uma comprovação de que exerce a 

atividade rural. Esta comprovação é conseguida por meio da escritura da terra, ou 

se o agricultor não possui terras em seu nome, um contrato de arrendamento, 

comodato ou parceria. Além disso, são necessárias notas fiscais de vendas de 

produtos, não necessariamente de todos os anos, podendo ser alternadas, e 

ainda o cadastro do INCRA, Declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 

entre outros.  
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Dentre os documentos comprobatórios exigidos pela Previdência Social 

estão: 

 

Comprovante de Cadastro do Instituto Territorial – ITR, ou Certificado de 
Cadastro do Imóvel Rural – CCIR, ou autorização de ocupação 
temporária fornecidos pelo INCRA; 
Comprovantes de Cadastro do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária – INCRA (em nome do requerente); 
Blocos de Notas do produtor rural e/ou notas fiscais de venda realizada 
por produtor rural (em nome do requerente); 
Contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural registrado ou 
reconhecida firma em cartório à época do exercício da atividade; 
Declaração fornecida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI 
atestando a condição do índio como trabalhador rural; 
Caderneta Inscrição Pessoal visada pela Capitânia dos Portos ou pela 
Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE) ou pelo 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) ou 
identificação expedida pelo IBAMA ou por Delegacia do Ministério da 
Agricultura. 
 

 

Além destes, são exigidos outros documentos como: Declaração do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato de Pescadores ou Colônia de 

Pescadores, desde que acompanhada por documentos nos quais conste a 

atividade a ser comprovada, podendo ser, dentre outros; Declaração de Imposto 

de Renda do segurado;Escritura de compra e venda de imóvel rural; Carteira de 

Vacinação; Certidão de nascimento dos filhos;Certidão de Tutela ou 

Curatela;Certificado de alistamento ou quitação com o serviço 

militar;Comprovante de empréstimo bancário para fins de atividade 

rural;Comprovante de matrícula ou ficha de inscrição própria ou dos filhos em 

escolas;Comprovante de participação como beneficiário de programas 

governamentais para a área rural nos estados ou municípios;Comprovante de 

recebimento de assistência ou acompanhamento pela empresa de assistência 

técnica e extensão rural entre outros. (PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2013) 

A Previdência Social prevê que possam ser quaisquer outros documentos 

que possam levar à convicção do fato a comprovar. Nos termos do Parecer 

MPS/CJ n. 39/2006, o segurado especial após a expiração do prazo previsto no 

artigo 143 da Lei n. 8213 de 24 de julho de 1991, deverá comprovar o exercício 

de atividade rural nos moldes do art. 39 da referida lei. 

A classificação estabelecida na Lei 11718 terá como base o cadastro do 

INCRA, com a informação sendo comandada pelo módulo fiscal que serve de 
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parâmetro da classificação do imóvel rural quanto à sua dimensão, definindo os 

limites para a pequena e média propriedade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O segurado especial possui requisitos e características próprias mediante o 

Regime Geral da Previdência Social. Por isso, o trabalhador rural ao requerer 

seus direitos previdenciários, necessita obrigatoriamente se enquadrar dentro das 

exigências legais para este tipo. 

O segurado especial é aquele que se enquadra como: produtor, parceiro, 

meeiro, ou arrendatário rural, pescador ou assemelhado, o cônjuge, companheiro 

filho maior de 16 anos ou a ele equiparado, sendo que o INSS reconheceu que o 

posseiro nas margens das rodovias também é segurado especial. 

Este tipo de segurado tem direito a diversos benefícios como: 

aposentadoria por idade reduzida em cinco anos sendo idade de 60 anos, se 

homem e 55 se for mulher; aposentadoria por invalidez; pensão por morte; 

auxílio-doença; auxílio-reclusão e salário maternidade. 

Para que o trabalhador rural possa requerer e gozar de seus direitos junto 

à Previdência Social, a atividade rural deve estar comprovada com início de prova 

material, acompanhada de prova testemunhal. Esta prova pode ser descontínua, 

contudo, precisa se referir ao período semelhante ao da carência exigida, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício. Nos dias atuais, o 

produtor rural que desenvolve atividade laboral no ramo de pecuária ou 

agricultura somente poderá ser considerado segurado especial se a área de sua 

propriedade medir no máximo 4 módulos fiscais sabendo-se que este módulo 

varia de um município para outro. Quando for superior a isso, o produtor rural não 

tem mais direito e se torna um contribuinte individual. 

No tocante à aposentadoria por idade do segurado especial, ressalta-se 

que diante do fato de que ela não é regida pelo art. 143 da Lei nº 8.213/1991, mas 

sim por seu art. 39, I, que não sofreu qualquer alteração, restam totalmente 

inalterados seus requisitos, dando-se a apresentação rural destes segurados da 

mesma forma que, desde a edição da Lei de Benefícios, vem sendo entendida. 

 Já em relação ao empregado rural, observa-se que a nova lei lhes 

concedeu a possibilidade de requerer a aposentadoria por idade comprovando 

apenas parcialmente período laborado, benesse esta que não era prevista na 

legislação anterior, ou seja, se anteriormente o empregado rural necessitava 
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comprovar todo o período de carência laborada, a partir da vigência dos incisos II 

e seguintes do art. 3º da Lei nº 11.718/2008, ele poderá comprovar parcialmente o 

trabalho, presumindo-se os demais períodos necessários à implementação da 

carência.  Destaca-se que não poderá ser exigida do empregado a comprovação 

de recolhimento nem tampouco o recolhimento tardio das contribuições 

necessárias ao cumprimento da carência, pois este não é responsável tributário 

por elas. 
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