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RESUMO 

 

COSTA, Nathália Dagues. Aposentadoria por idade do trabalhador rural.Trabalho 
de Conclusão de Curso (Monografia – Graduação em Direito). Faculdade Cidade 
Verde, 2018. 
 
Este trabalho versa sobre a evolução da Previdência Social no Brasil ao longo dos 
anos, com ênfase na aposentadoria por idade do trabalhador rural, analisando os 
requisitos necessários e os meios de provas para pleitear e chegar à concessão do 
benefício.  
Trás estudos sobre definições encontradas nas legislações previdenciárias e sobre a 
competência de julgamento para esses casos. Finalizando com breves 
considerações sobre a PEC 286/2016, que pretende reformar a previdência social, 
de modo que se faça nova emenda à Constituição Federal. 
 
Palavras-chave: Previdência Social; Aposentadoria por Idade; Trabalhador Rural. 



ABSTRACT 

 

COSTA, Nathália Dagues. Retirement by age of the rural worker. Undergraduate 
Thesis (Monograph - Law Degree). Faculdade Cidade Verde, 2018. 
 
Project about the evolution of Social Foresight  in the Brazil in the course of the 
years,  show uping the superannuation  for rural worker´s age, presenting the 
necessary  condition and the evidence´s way  to defend  and get through the 
permission  of the benefit. Bring studies about definitions  foud in  the foresight 
legislations  and about the judgment´s competence for this cases.  
Finally with early considerations  about the PEC 287/2016, which pretends renovate 
the social foresight  so that make to us  a new emendation to the Federal 
Constitution. 
 
Key-words: Social Foresight; Superannuation for age; Rural worker; 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Muito se fala a respeito da previdência social no Brasil, por ser uma grande 

conquista da população brasileira e estar sempre em constantes mudanças, o tema 

sempre está sendo abordado em jornais, telejornais e outros meios de 

comunicações. 

Desde o início e durante toda a sua trajetória até a atualidade, a previdência 

social nem sempre beneficiou a todos, começou beneficiando alguns e a partir das 

lutas de determinadas classes de trabalhadores, ela passou a abranger maior 

número de segurados e também os seus dependentes. 

Nem sempre foi assim, a previdência social foi se modificando conforme as 

pessoas iam à luta por seus direitos, começou a se consolidar a partir de diplomas 

legais privados, que protegiam o trabalhador de empresas privadas. Pouco se falava 

em previdência e garantia de benefícios aos demais trabalhadores, até mesmo as 

constituições promulgadas ao longo dos anos se mostravam omissas a esse 

respeito. 

Entretanto, com a Lei Eloy Chaves em 1923, os trabalhadores passaram a 

reconhecer que eram possuidores de direitos previdenciários que poderiam 

assegurar melhor qualidade de vida a eles e a seus familiares e dependentes. 

Assim, os trabalhadores deixaram de se calar frente aos empregadores e 

começaram a buscar pelos seus direitos. Assim, passou a ser reconhecido o direito 

à previdência social dos trabalhadores e de seus dependentes.  

Além disso, nem só os trabalhadores urbanos foram à luta pelos seus direitos, 

o trabalhador rural, também conseguiu adquirir o direiro à previdência social e 

passou a ser segurado, bem como, os seus dependentes. 

Desse modo, os trabalhadores conseguiram a garantia de uma vida digna 

após anos de trabalho, para viver pelo menos com o mínimo necessário para uma 

sadia qualidade de vida. 

O escopo do presente trabalho é mostrar que é possível sim, a garantia da 

aposentadoria por idade do trabalhador rural, este muitas vezes arrimo de família, 

possuidor de dependentes. 

Primeiramente mostrando de forma breve a evolução histórica da previdência 

social, desde os primórdios até chegar à Constituição Federal de 1988, em vigor 
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atualmente. Depois, mostra como o trabalhador rural pode ser encontrado na 

Constituição Federal. 

Mais adiante, busca-se entender o trabalhador rural e os requisitos 

necessários para ter direito à aposentadoria por idade rural, além de analisar quem 

são seus dependentes e os requisitos necessários para pleitear o benefício e quais 

são os meios necessários para a comprovação do direito ao benefício. 

Por fim, o presente trabalho faz uma análise da PEC 287/2016, que trata-se 

de uma Proposta de Emenda à Constituição Federal, que prevê mudanças a 

respeito da Previdência Social. 
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2. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

Por longos anos os trabalhadores não recebiam nenhum tipo de proteção e 

amparo em função do seu trabalho, as normas ou preceitos existentes sobre 

qualquer tipo de proteção social eram meros objetivos a serem cumpridos, mas que 

sempre ficavam em segundo plano. 

No Brasil, as primeiras noções de proteção ao trabalhador pela Previdência 

Social, começou a se manifestar a partir do século XX em alguns diplomas de 

organização privada que muitas vezes não era de conhecimento de todos, o que foi 

levando o Estado a começar a discutir e criar politicas de intervenção.  

Quando as pessoas passaram a ter conhecimento e quando começaram a 

existir formas de proteção a sociedade, notaram que as normas brasileiras que 

regulamentavam a Previdência Social de alguma forma, tinham caráter meramente 

assistencial e beneficiente.  

Os primórdios da Previdência Social aconteceram com as Santas Casas de 

Misericórdia no período colonial, estas eram de iniciativa pivada, depois criaram o 

Mongeral, considerada a primeira entidade previdenciária privada no Brasil.  

Posteriormente comçaram a falar em previdência social em 1821, com um 

decreto de 1 de outubro que concedia aposentadoria aos professores com mais de 

30 anos de profissão. Quando comeraçaram a trabalhar com as Constituições 

Federais, a de 1824 já trazia em seu art. 179, XXXI, garantias de socorros públicos, 

que foram consideradas um dos primeiros atos que garantia a seguridade social a 

sociedade. 

A Constituição de 1891 foi a primeira a utilizar o termo “aposentadoria”, pois 

pretendia aposentadoria por invalidez aos servidores públicos, que eram concedidas 

a partir do custeio da nação. Entretanto, não era suficiente, pois os trabalhadores 

que não eram servidores públicos, não conseguiam se beneficiar de tal proteção. 

Com isso surgiram alguns documentos que regularizavam a aposentadoria 

para algumas categorias de trabalhadores, por exemplo, a Lei nº 3.274 de 1919 que 

previa o seguro acidente de trabalho, onde o empregador pagava uma indenização 

ao trabalhador acidentado.  
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Destarte, percebe-se que as leis e os institutos criados até meados do ano de 

1900 não necessitavam de contribuição por parte do trabalhador, sendo 

proporcionadas pelo Estado de forma generosa. 

Foi quando, em 1923, com a criação do Decreto Legislativo nº 4.682 de 24 de 

Janeiro, conhecido como Lei Eloy Chaves, os doutrinadores passaram a considerar 

a previdência social brasileira. A referida lei criou as Caixas de Aposentadoria e 

Pensões para os empregados de empresas ferroviárias, por meio de contribuição 

dos trabalhadores, garantindo aos trabalhadores a aposentadoria, e aos seus 

dependentes a pensão por morte. Esse foi o início, pois esse sistema também foi 

aproveitado por trabalhadores de outros ramos e de outra empresas.  

Em 1930, com o advento da Era Vargas, passaram a organizar a previdência 

social brasileira por categoria profissionais, a partir dai surgiram os Institutos de 

Aposentadoria e Pensão, conhecidos como IAP, reunindo os trabalhadores 

marítimos, comerciários, bancários e transportadores de cargas. Devidamente 

organizado, o sistema previdenciário alcançou mais solidez e persistiu até a década 

de 50, quando passaram a existir outras categorias profissionais. 

Com a Constituição de 1934 criaram a triplice forma de custeio, onde tanto o 

Estado, quanto os trabalhadores e os empregadores contribuiam para receber  

benefícios. Mas só a partir da Constituição de 1937, a expressão “seguro social” 

passou a ser utilizada. 

Sofrendo grandes transformações, mais uma vez a previdência social se 

modificou, no ano de 1960 criaram o Ministério do Trabalho de da Previdência Social 

e também aprovaram a LOPS - Lei Organica da Previdência Social – Lei nº 

3.807/60, unificando e uniformizando os organismos que concediam os beneficos 

das diversas categorias de trabalhadores, diminuindo as desigualdades entre o 

segurados e seus dependentes.  

Em 1967, com o Decreto-Lei nº 72/66, todos os IAP’s foram organizados e 

unificados, criando o INPS – Instituto nacional de Previdência Social, e a 

Constituição passava por mudanças que instituiram o auxilio-desemprego.  

Chegado o ano de 1977, novamente o sistema previdenciário passou por 

mudanças, com a criação do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social – 

SINPAS, integrando a assistência social, a previdência social, a assistência médica 

e a gestão das entidades ligadas ao Ministério da Previdência e Assistência Social.  
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A Constituição Federal de 1988, que prevalece até hoje com seus 

fundamentos e preceitos sobre a sociedade. A Constituição de 1988 na área da 

seguridade social, reuniu os ramos da saúde, previdência social e assistência social, 

onde as ações do Estado eram custeadas pelas contribuições sociais. 

Finalmente, no ano de 1990, criaram o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, a partir da Lei nº 8.029/90, com esse instituto não foi mais necessário a 

utilização do INPS, pois o INSS tomava conta da arrecadação e dos pagamentos 

das prestações e dos benefícios devidos aos segurados e aos seus dependentes. 

Regulamenetando o INSS, surgiram as Lei nº 8.212 e 8.213, dizem respeito 

ao custeio da Seguridade Social e dos benefícios e serviços da Previdência.  

 

2.1. A Previdência Social do Trabalhador Rural à luz da Constituição 

Federal de 1988. 

 

A Constituição Federal de 1988 trás disposições gerais sobre a seguridade 

social no art. 194,  caput, que diz: “A seguridade social compreende 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.”1 

As legislações que dizem respeito ao trabalhador rural sofrem mudanças 

constantes, estão sempre sofrendo avanços, principalmente após a Constituição 

Federal de 1988. 

A partir da Constituição Federal de 1988, o trabalhador rural passou a se 

beneficiar de um programa social mais amplo, cheio de princípios que igualam esse 

trabalhador com os trabalhadores urbanos, na medida de suas necessidades. Foi a 

partir da Constituição de 1988 que todo o grupo familiar passou a ser incluído e 

obter direitos aos benefícios da Previdência Social. 

Vejamos, o artigo 201, § 7º, inciso II da Constituição Federal em relação a 

idade em que o segurado pode pleitear o benefício da aposentadoria por idade do 

trabalhador rural, diz que “sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta 

anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores 

rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de 

                                                           
1 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, de 5 de outubro de 1988. Diário 

Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 5 out. 1988. Anexo. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 
10/08/2018. 
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economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador 

artesanal.” 

Destarte, é notável que a Constituição Federal, juntamente com outros 

dispositivos que dispõem sobre as modalidades de aposentadorias e benefícios 

disponíveis aos segurados da previdência social, por exemplo, as Leis nº 8.212 e nº 

8.213, ambas de 1991, os rurícolas passaram a ter direitos mais amplos, dentro do 

regime especial.  

Desse modo, percebe-se que a população rural está se igualando a 

população urbana até mesmo para pleitear benefícios junto à Previdência Social, 

dentro de suas qualificações. 
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3. APOSENTADORIA POR IDADE DO TRABALHADOR RURAL 

 

A aposentadoria por idade do trabalhador rural levou anos para ser decidia e 

votada para enfim ser aceita e colocada em prática efetivamente. Esse benefício 

passou por vários momentos e por várias transformações até chegar à fase atual. 

Inicialmente, é necessário levar em consideração que a aposentadoria por 

idade foi criada pela Lei Orgância da Previdência Social – Lei nº 3.807, hoje, 

regulamentada pela Lei nº 8.213/91, atualmente a aposentadoria por idade é 

concedida ao segurado que após concluir o período de carência, completar 65 anos 

de idade, quando homem, ou 60 anos de idade, quando mulher. 

Entretanto, para trabalhadores rurais, a idade mínima necessária para pleitear 

o benefício é reduzida em 5 anos para ambos os sexos, incluindo na categoria de 

trabalhadores rurais, o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal, conforme 

art. 201, § 7º, II da Constituição Federal. 

 

3.1. Breves considerações 

 

Primeiramente é importante considerar a trajetória da legislação 

previdenciária acerca da aposentadoria por idade do trabalhador rural e como esse 

trabalhador foi tomando reconhecimento frente aos órgãos e entidades que 

concediam o benefício. 

O primeiro documento a ser criado a esse respeito foi a Lei Complementar nº 

11 de 25 de maio de 19712, que instituiu o PRORURAL, este sistema previdenciário 

previa a formação de um fundo, entitulado como FUNRURAL, mantido com recursos 

advindos das contribuições feitas pelas empresas e pelas atividades rurais 

praticadas. 

Após a Lei Complementar 11/71, foi criada a Lei Complementar nº 16/733, 

esta, por sua vez, caracterizava o beneficiário da aposentadoria por tempo de 

                                                           
2 Lei Complementar n. 11, de 25 de maio de 1971. Institui o programa de assistência ao 

trabalhador rural e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, 26 maio 
1971b. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp11.htm>. 

3 Lei complementar n. 16, de 30 de outubro de 1973. Altera a redação de dispositivos da 
Lei complementar n. 11, de 25 de maio de 1971, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Poder Executivo, Brasília, DF, 31 out. 1973c. p. 11081.  
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp16.htm>. Acesso em: 10/08/2018. 
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serviço e por idade rural, bem como apresentava que o valor do benefíco era 

metade do valor do salário mínimo concedido pelo governo. 

Contudo, houve grande desequilibrio entre as contribuições e os benefícios 

dos trabalhadores rurais, o que acarretou na falência no FUNRURAL. Com a 

falência, houve a necessidade de apresentar um suporte econômico para os 

trabalhadores elencados no art. 201, § 7º, inciso II da Constituição Federal. A partir 

daí, passaram a pensar e dar início a um desenvolvimento social que pudesse trazer 

equilíbrio entre o recebimento de contribuições e a disponibilização dos benefícios, 

preferencialmente para os trabalhadores rurais, abragidos nesse contexto, o 

produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. 

Em análise ao artigo mencionado, é notório que o constituinte permite que os 

trabalhadores rurais recebam o benefício da aposentadoria por idade com idade 

inferior a necessária, o que deu ensejo à Lei 8.213/91.  

Para pleitear a aposentadoria por idade, o trabalhador rural não precisa 

chegar aos 65 anos, se homem e nem aos 60 anos, se mulher, isto porque o art. 

201, § 7º, inciso II da Constituição Federal proporciona uma redução de cinco anos 

para a aposentadoria por idade do trabalhador rural, que compreende os produtores 

rurais, os garimpeiros e o pescador artesanal. 

Antes da Lei nº 8.213/91, o beneficio da aposentadoria por idade do 

trabalhador rural somente era devido aos homens, as mulheres só recebiam tal 

benefício caso fossem chefe ou arrimo de família, pois os demais integrantes da 

família era considerados dependentes. Mas com o advento da referida lei, a 

aposentadoria por idade do trabalhador rural passou a ser concedida aos outros 

integrantes do grupo familiar, conforme art. 11, VII, da Lei 8.213/91.4 

 

3.2. Segurados 

 

Os segurados são as pessoas portadoras do direito de receber a 

aposentadoria por idade do trabalhador rural, nos termos das leis 8.212/91 e 

                                                           
4 Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os planos de benefícios da previdên-

cia social e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 25 jul. 
1991b. p. 14.809. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm>. Acesso 
em: 10/08/2018. 
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8.213/91. No aspecto do trabalhador rural, o artigo 12, inciso VII da Lei nº 8.212/915, 

elenca as modalidades de segurados obrigatórios, inclusive a de segurado especial.  

O artigo acima citado tipifica modalidades de segurados especiais que fazem 

jus à aposentadoria por idade como trabalhador rural, em breves conceitos, 

podemos conceituar os segurados especiais.  

Assim, o produtor rural é a pessoa que desenvolve atividade de campo por 

conta própria, sozinha ou em regime de economia familiar, independente de ser 

proprietário ou não de propriedade rural. O parceiro, trabalha juntamente com o 

proprietário do imóvel, dividindo os lucros de suas atividades agropecuárias 

desenvolvidas, mediante contrato previamente estipulado.  

Já o meeiro, celebra um pacto com o proprietário do imóvel, onde os 

rendimentos da atividade campestre e agropecuária serão divididos. Por 

arrendatário, entende-se a pessoa que aluga partes das terras de determinada 

propriedade para poder exercer suas atividades, ao contrário, temos o comodatário, 

que ao invés de pagar aluguel, faz um empréstimo gratuito das terras.  

O pescador artesanal, é aquele que utiliza-se da pesca como profissão 

habitual ou meio de vida, por meio de artefatos rudimentares, sem fazer uso de 

grandes embarcações e de acessórios usados para pesca esportiva ou até mesmo 

clandestina. 

Paralela à Lei nº 8.212/91, está a Lei nº 8.213/91 tratando do plano de 

benefício, em seu art. 11 regulamenta os segurados obrigatórios e em alguns incisos 

estão inclusos os trabalhadores rurais.6 

                                                           
5 “Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: 
(...) 
VII – como segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rural, 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 quatorze anos ou a eles equiparados, desde que 
trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo. 

§ 1º Entende-se como regime de economia familiar à 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.” 

6 “Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: 
I - como empregado:  
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não 

eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado; 
(...) 
V - como contribuinte individual:  
(...) 
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais 

empresas, sem relação de emprego;   
(...)  
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Destarte, o art. 1º do Decreto-Lei nº 1.166 de 1971, atualizado pela Lei nº 

9.701 de 1978, define trabalhador rural como: “a) a pessoa física que preste serviço 

a empregador rural mediante remuneração de qualquer espécie; b) quem, 

proprietário ou não, trabalhe individualmente ou em regime de economia familiar, 

assim entendido o trabalho do membros da mesma família, indispensável à própria 

subsistência e exercido em condições de mútua dependência e colaboração, ainda 

que com ajuda eventual de terceiros.”7 

Algumas situações não descaracterizam a condição de segurado especial, é o 

que demonstra o artigo 12, § 9º, da Lei 8.212/91.8 Com isso, preenchidos os 

requisitos necessário, idade e período de carência, o trabalhador rural pode pleitear 

o benefício da aposentadoria por idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

VI - como trabalhador avulso: quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, 
serviço de natureza urbana ou rural definidos no Regulamento;” 

7 Decreto-lei n. 1.166, de 15 de abril de 1971. Dispõe sobre o enquadramento e contribuição 
sindical rural. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 15 abr. 1971a. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del1166.htm>. 
8 “I – a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% 

(cinquenta 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; 

IV – ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja 
beneficiário de programa assistencial oficial do governo; 

V – a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de 
beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 11 do art. 25 desta Lei; e 

VI – a associação em cooperativa agropecuária; e 
VII – a incidência de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI sobre o produto das 

atividades desenvolvidas nos termos do § 14 do caput deste artigo. 
(...)”  
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4. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA PLEITEAR APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL 

 

Preenchidas as características e classificado como segurado especial, o 

trabalhador rural deve preencher dois requisitos necessários para que haja a 

concessão do benefício da aposentadoria por idade rural, nos moldes do art. 48 da 

Lei nº 8.213/919, são eles: a idade e o período de carência. 

 

4.1. Idade 

 

De acordo com o art. 48, § 1º da Lei de Benefícios, a idade para a concessão 

do benefício da aposentadoria por idade do trabalhador rural é reduzida em cinco 

anos, comparada a idade que o trabalhador urbano deve ter para pleitear o mesmo 

benefício. 

Tendo em vista o desgaste físico que o trabalhador rural sofre devido o 

esforço que utiliza para executar suas atividades, na maioria das vezes feitas sob sol 

quente, sujeitos à condições climáticas que acabam prejudicando a saúde do 

trabalhador rural, causando envelhecimento precoce, câncer de pele, dentre outras 

enfermidades que a grande exposição aos mais variados tipos de temperatura e 

umidade podem causar, a legislação prevê para os trabalhadores rurais, que a idade 

mínima necessária para a concessão da aposentadoria por idade é de 60 anos para 

homens e de 55 anos para mulheres, conforme o art. 201, § 7º, inciso II da 

Constituição Federal.10 

                                                           
9 “Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência 

exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se 
mulher. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995).  

(...)” 
10 “Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter 

contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atu-
arial, e atenderá, nos termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
(Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, 
obedecidas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 
(Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzi-
do em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam 
suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o 
pescador artesanal. (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998).” 
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4.2. Período de carência 

 

O período de carência para o trabalhador rural é o período que corresponde 

ao número mínimo de contribuições mensais para que o segurado possa gozar do 

seu benefício da aposentadoria por idade, sem ainda fazer jus ao beneficio. 

Esse período é utilizado como meio de proteção ao sistema previdenciário, 

assim, é necessário que sejam feitas as contribuições por um determinado período 

antes do benefício ser concedido.  

O § 2º do art. 48 da Lei de Benefícios, prevê que o trabalhador rural deve 

comprovar o efetivo exercício de atividade rural, mesmo que descontinuadamente, 

no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 

número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido11, sendo esses exercicios das atividades computados aos períodos em 

que o trabalhador se encontrava nas seguintes situações descritas no § 10º do art. 

12 da Lei nº 8.212/91.12 

Ainda sobre a carência, o art. 3º da Lei nº 11.718/200813 estabelece critérios 

para o cálculo de carência, onde o benefício pleiteado é a aposentadoria por idade 

do trabalhador rural. 

                                                           
11 § 2º Para os efeitos do disposto no parágrafo anterior, o trabalhador rural deve comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 
anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 
correspondente à carência do benefício pretendido. (Incluído pela Lei nº 9.032, de 1995 

12 “- exercício de atividade remunerada em período de entressafa ou do defeso, não superior 
a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 
12 da Lei nº 8.212/91; 

- exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de 
trabalhadores rurais; 

- exercício de mandato de vereador do município em que desenvolve a atividade rural ou de 
dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por segurados especiais, observadoo 
disposto no § 13 do art. 12 da Lei nº 8.212/91; 

- parceria ou menção outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso I do § 8º da Lei 
nº 8.213/1991; 

-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 eu em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação 
continuada da Previdência Social.” 

13 “Art. 3º Na concessão de aposentadoria por idade do empregado rural, em valor 
equivalente ao salário mínimo, serão contados para efeito de carência: 

I – até 31 de dezembro de 2010, a atividade comprovada na forma do ar. 143 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991; 

II – de janeiro de 2011 a dezembro de 2015, cada mês comprovado de emprego, multiplicado 
por 3 (três), limitado a 12 (doze) meses, dentro do respectivo ano civil; e 

III – de janeiro de 2016 a dezembro de 2020, cada mês comprovado de emprego, multiplicado 
por 2 (dois), limitado a 12 (doze) meses dentro do respectivo ano civil. 
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O período de carência começa a ser contado a partir da data de filiação ao 

Regime Geral da Previdência Social para o empregado e para o trabalhador avulso. 

O trabalhador que for inscrito antes da Lei nº 8.213/91, é necessário observar o que 

está previsto no art. 142 da mesma Lei, para fins de comprovação do período de 

carência.  

Em relação ao período de carência, deve-se observar o art. 143 da Lei de 

Benefícios, que permite a concessão da aposentadoria por idade ao trabalhador 

rural, exigindo a carência prevista conforme as regras contidas no artigo que o 

antecede, e ainda, o requisito da idade de 55 anos para mulheres e de 60 anos para 

homens. 

 

4.2.1. Distinção entre período de carência e período de graça 

 

Cumpre destacar que há divergências entre o período de graça e o período 

de carência, dentro do direito previdenciário.  

O primeiro, diz respeito ao período em que o segurado mantém a qualidade 

de segurado frente ao sistema previdenciário, mesmo que não esteja trabalhando ou 

contribuindo para a previdência social, desse modo, segurado mantém todos os 

direitos assegurados, como se segurado fosse. 

Presente no art. 15 da Lei nº 8.213/91, o segurado se mantém no período de 

graça por 6 (seis) meses, quanfo for segurado facultativo, e por 12 (doze) meses 

quando for segurado obrigatório. Conforme o dispositivo, o período de graça para 

segurados obrigatórios pode ser prorrogado por mais 12 meses quando teve mais 

de 180 contribuições ininterruptas, e por mais 12 meses quando estiver 

desempregado, ou seja, possui tempo para trabalhar mais não consegue 

oportunidade de emprego. 

Já o período de carência é o número mínimo de contribuições exigidas para a 

concessão dos benefícios previdenciários, para ter direito ao benefício pretendido, é 

necessário que se cumpram alguns requisitos em relação ao período de carência.  

                                                                                                                                                                                     
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo e respectivo inciso I ao 

trabalhador rural enquadrado na categoria de segurado contribuinte individual eu comprovar a 
prestação de serviço de natureza rural, em caráter eventual, a 1 (uma) ou mais empresas, sem 
relação de emprego.” 
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O art. 24, caput, da Lei nº 8.213/91, conceitua: “Período de carência é o 

número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário 

faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses 

de suas competências.” 

Por exemplo, o segurado deve provar que é beneficiário ou foi em algum 

momento, provando a existência de um risco social e ainda, para alguns benefícios, 

deve ser provado a contribuição por um período mínimo de cotização de 

contribuição. 

O período de carência possui a finalidade de proteger o sistema 

previdenciário, a fim de manter o equilibrio financeiro e diminuir as tentativas de 

fraudes contra o sistema, afastando aquelas pessoas que somente encejam o 

recebimento do benefício, sem estar devidamente filiada ao sistema, pretendendo, 

com isso, que as pessoas sejam filiadas regularmente ao sistema previdenciário. 

 

4.3. Da desnecessidade de recolhimentos 

 

Antes da Lei de Benefícios entrar em vigor, não havia a necessidade de 

recolher contribuições, elas não eram exigíveis ao trabalhador rural, pois o 

PRORURAL era mantido pelo FUNRURAL, onde era necessário o recolhimento da 

contribuição do produtor rural, em regime de economia familiar ou não, em que era 

de responsabilidade de quem adquiria a produção fazer o recolhimento. 

Além desses, os trabalhadores rurículas que recebiam salário em dinheiro ou 

in natura não contribuiam para a previdência social, pois não haviam alíquotas a 

serem cobradas ou descontadas de sua remuneração. 

Fazendo uma análise do art. 143 da Lei nº 8.213/91, percebe-se que o 

legislador criou uma regra de transição para os trabalhadores ruras inscritos antes 

do advento da lei da benefícios. Destarte, pode o segurado pleitear a aposentadoria 

por idade durante 15 anos, a partir da vigência da lei, onde receberá o valor de um 

salário mínimo, sem precisar ter efetivamente contribuído.  

Para a concessão do benefício da aposentadoria por idade, o trabalhador não 

precisa necessariamente a comprovação de contribuições, mas que o trabalhador 

tenha a idade mínima necessária e meios de como provar o exercício da atividade 

rural, essa comprovação deve ser feita em números idênticos ao tempo necessário 

para a carência estabelecida no art. 142 da Lei de Benefícios. 
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Em 2006, ocorreu uma mudança referente ao pedido de aposentadoria por 

idade do trabalhador rural, pois a partir desse ano, o trabalhador rural passou a 

contribuir para a previdência social, com a finalidade de se aposentar. Essa 

contribuição devida pelo rurícula tem gerado dúvidas acerca da sua legalidade, 

tendo em vista que os trabalhadores rurais pouco recebem e contribuir para a 

previdência, diminui ainda mais a renda mensal desses trabalhadores. 

 

4.4. Regime de economia familiar 

 

Por regime de economia familiar pode entender a atividade em que os 

membros de uma família realizam juntos e colaborando entre si, para conseguirem 

seus meios de sobrevivência, indispensáveis à sadia qualidade de vida, de modo 

que não seja necessário a contratação de funcionários permanentemente e da 

venda de sua produção. 

Para considerar a atividade de economia familiar, alguns elementos são 

necessários, por exemplo, o art.  4º da Lei nº 4.504 de 196414, o Estatuto da Terra, 

apresenta algumas definições sobre propriedades rurais. 

O que nos faz perceber que o direito previdenciário está indo além de 

legislações previdenciárias, buscando cada vez mais longe e recorrendo a outros 

sistemas normativos a fim de conceituar e fazer-se entender. 

Entendimentos jurisprudenciais se questionam em relação ao tamanho da 

propriedade rural e a relação desta com o regime de economia familiar, sempre há 

duas vertentes, aquela que entenque que o tamanho da propriedade rural não 

descaracteriza o regime de economia familiar do segurado e outra que entende o 

contrário, sendo variadas as decisões sobre esse assunto. 

                                                           
14 “Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se: 
I - "Imóvel Rural", o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização que 

se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agro-industrial, quer através de planos públi-
cos de valorização, quer através de iniciativa privada; 

II - "Propriedade Familiar", o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor 
e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso 
social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente 
trabalho com a ajuda de terceiros; 

III - "Módulo Rural", a área fixada nos termos do inciso anterior; 
IV - "Minifúndio", o imóvel rural de área e possibilidades inferiores às da propriedade familiar; 
V - "Latifúndio", o imóvel rural que: 
(...)”. 
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Vejamos, a Súmula nº 30 da TNU15 diz que: “Tratando-se de demanda 

previdenciária, o fato de o imóvel ser superior ao módulo rural não afasta, por si só, 

a qualificação de seu proprietário como segurado especial, desde que comprovada, 

nos autos, a sua exploração em regime de economia familiar.” 

Já a Lei nº 11.718/200816, altera a Lei nº 8.213/91, estipula que o tamanho da 

propriedade rural deve ser de até 4 módulos fiscais, sendo este um requisito objetivo 

para caracterizar o segurado especial.  

Além disso, caso algum dos integrantes da família não realizar o trabalho em 

regime de economia familiar, os demais não são lesados por causa disso, é o que 

diz a orientação adotada pelo STJ em conformidade com a Súmula nº 41 da TNU17: 

“A circunstância de um dos integrantes do núcle familiar desempenhar atividade 

urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como 

segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto.” 

Sendo assim, é perfeitamente possível que um dos integrantes do grupo 

familiar exerça atividade urbana, sem prejudicar os demais. 

 
4.5. Comprovação do exercício de atividade rural 

 

Em relação a comprovação do exercício da atividade rural, o art. 106 da Lei 

de Benefícios, atualizado pela Lei nº 11.718/200818, dispõe que os meios 

alternativos que poderão comprovar a atividade rural. 

                                                           
15

Disponível em:  

<http://www.jf.jus.br/phpdoc/virtus/sumula.php?nsul=30&PHPSESSID=5lakv66r7cfjh32i9ga1444vh2>. Acesso 

em 15/08/2018. 
16 Lei n. 11.718, de 20 de junho de 2008. Acrescenta artigo à Lei n. 5.889, de 8 de junho de 

1973, criando o contrato de trabalhador rural por pequeno prazo; estabelece normas transitórias so-
bre a aposentadoria do trabalhador rural; prorroga o prazo de contratação de financiamentos rurais de 
que trata o § 6º do art. 1º da Lei n. 11.524, de 24 de setembro de 2007; e altera as Leis n. 8.171, de 
17 de janeiro de 1991, 7.102, de 20 de junho de 1993, 9.017, de 30 de março de 1995, e 8.212 e 
8.213, ambas de 24 de julho de 1991. Diário Oficial 

da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 23 jun. 2008a. p. 2. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11718.htm>. Acesso em: 15/08/2018 

17 Disponível em: < http://www.jf.jus.br/phpdoc/virtus/sumula.php?nsul=41> . Acesso em: 
15/08/2018. 

18 “Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, alternativamente, por 
meio de: 

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
II – contrato de arrendamento, parceria ou comdato rural; 
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; 

IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 
INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; 
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O enunciado nº 14 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federais19, diz que: “Para a concessão de aposentadoria rural por idade, 

não se exige que o início de prova material, corresponda a todo o período 

equivalente à carência do benefício.”. 

Além disso, é necessária a comprovação do exercício da atividade rural, nos 

termos do art. 143, da lei nº 8.213/9120, atualizado pela Lei nº 9.063/95, que exige a 

comprovação desse exercício, mesmo que descotínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, em número de meses indêntico à carência do 

referido benefício. 

Em conformidade com a lei, está a Súmula nº 54 da TNU21, dizendo que: 

“Para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de 

exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período 

imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da 

idade mínima.” 

Esse requisito faz-se necessário e deve ser analisado fielmente pelas 

autoridades, pois quando deixam passar alguns detalhes, é possível a incidência de 

fraudes contra o sistema previdenciário, onde o contribuinte recebe sem ter 

comprovado todas as suas contribuições 

 

                                                                                                                                                                                     

V – bloco de notas do produtor rural; 
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; 

VIII – docuementos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, 
entreposto de pescado e outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; 

VIII – comprovantes de recolhimentos de contribuição à Previdência Social decorrentes da 
comercialização da produção; 

IX – cópia da declaração  de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da 
comercialização de produção rural; ou 

X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra.” 
19 Disponível em  

<http://www.jf.jus.br/phpdoc/virtus/sumula.php?nsul=14&PHPSESSID=3sus3asjtigbt2oqel7msp9qo3>. 
Acesso em 17/08/2018. 

20 Art. 143. O trabalhador rural ora 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 art. 11 desta Lei, 
pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, 
contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, 
ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 
de meses idêntico à carência do referido benefício.           (Redação dada pela Lei nº. 9.063, de 
1995)           (Vide Lei nº 11.368, de 2006)           (Vide Medida Provisória nº 410, de 2007).          (Vide 
Lei nº 11.718, de 2008) 

21 Disponível em:  
<http://www.jf.jus.br/phpdoc/virtus/sumula.php?nsul=54&PHPSESSID=9iitknabn9qjvfvq5p03mhea10>
. Acesso em: 18/08/2018. 
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5. MEIOS DE PROVA DA APOSENTADORIA RURAL 

 

Para pleitear e para a concessão de qualquer benefício previdenciário, não 

basta, além de preenchidos os requisitos necessários, é necessário comprovar a 

existência de labor ou outro tipo de atividade dentro da modalidade rural.  

No direito previdendiário em si, e ainda mais no caso da aposentadoria por 

idade rural, a prova far-se-á necessária para provar o alegado no requerimento do 

benefício, através da prova o julgador analisará os fatos para poder chegar a uma 

conclusão. 

As provas são necessárias, pois é por meio delas que o julgador toma sua 

decisão. Desse modo, as provas tendem a formar a convicção da autoridade sobre a 

verdade das alegações dos fatos e documentos apresentados, para que assim, o 

pedido do benefício seja concedido ou julgado improcedente. 

É a partir das alegações trazidas aos autos que se chegam a uma conclusão 

acerca da solução da demanda, essas alegações são analisadas e interpretadas 

com coerência de acordo com as legislações que regem o ordenamento 

previdenciário. 

No direito previdenciário, a prova é um direito do segurado, pois este pretende 

provar os fatos que o levarão a concessão de um benefício que é seu por direito. 

Além disso, no direito previdenciário, as partes devem sempre ser participativas, a 

fim de colaborar com o julgador e levá-lo o mais próximos dos fatos acontecidos 

verdadeiramente.22 

Assim, no direito previdenciário são admitidos todos os meios lícitos de provar 

o fatos alegados, então, o segurado tem que se esforçar para comprovar seus 

direitos previdenciários.   

Vários são os entendimentos sobre os meios de provas admitidos dentro do 

direito previdenciário, mas tratando da atividade rural, somente prova testemunhal 

não é o bastante para o julgador chegar a uma conclusão, de modo que é 

necessário provas documentais combinadas com as provas orais.  

                                                           
22 Garcia, Silvio Marques. A aposentadoria por idade do trabalhador rural sob o enfoque 

Constitucional: efetivação por meio da atividade judicial / Silvio Marques Garcia. – Franca: [s.n.], 
2013. p. 166. 
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Esse é o entendimento da Súmula nº 149, do STJ23, que diz: “A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para 

efeito da obtenção de benefício previdenciário.” 

Destarte, além da prova testemunhal, é necessário que o segurado tamém 

apresente provas documentais, com a finalidade de êxito na concessão do benefício 

pretendido. 

 

5.1. Prova documental 

 

A prova documental é representação física que busca confirmar os fatos 

alegados pelo segurado. Quando não houver contestação ou impugnação dos 

documentos apresentados, considera-se que esses são verdadeiros e autênticos, 

atribuindo ao segurado a qualidade que estiver nesses documentos. 

A partir da prova documental se dá o início do reconhecimento do benefício 

pretendido, juntamente com a prova testemunhal, é possível considerar o exercício 

da atividade rural e dar provimento ao benefício da aposentadoria por idade rural. 

Atualmente, os tribunais aceitam como meios de prova, além dos contidos no 

art. 106 da Lei de Benefícios, documentos como certidão escolar, prontuário médico, 

certidão de casamento, certificado militar, título eleitoral, certidão de nascimento, 

dentre outros documentos possíveis de comprovar a atividade rural. Contudo, não 

necessáriamente esse documentos têm que ser do segurado, podendo ser de seus 

familiares, como mãe, pai, irmãos, entre outros. Esses documentos são aceitos, 

tendo em vista a facilidade do segurando em encontrá-los e porque neles, 

normalmente se encontra sua condição de lavrador, bem como a de seus familiares. 

Em total acordo com esse entendimento, está a Súmula nº 32 da AGU24, 

dizendo que:“Para fins de concessão dos benefícios dispostosnos artigos 39, inciso I 

e seu parágrafo único, e 143 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, serão 

considerados como início razoável de prova material documentos públicos e 

paticulares dotados de fé pública, desde que não contenham rasuras ou retificações 

recentes, nos quais conste expressamente a qualificação do segurado, ou se seu 

cônjuge, enquanto casado, ou companheiro, enquanto durar a união estável, ou de 

                                                           
23 Disponível em:  

<http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia=%27DIREITO%20PREVIDENCI%C1RIO%27.
mat.#TIT26TEMA0>. Acesso em: 21/08/2018. 

24 Disponível em: < http://www.agu.gov.br/atos/detalhe/28332>. Acesso em: 21/08/2018. 
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seu ascendente, enquanto dependente deste, como rurícola, lavrador ou agricultor, 

salvo a existência de prova em contrário.” 

E ainda, a Súmula nº 73 do TRF425, dizendo que: “Admitem-se como início de 

prova material do efetivo exercício de atividade rural, em regime de economia 

familiar, documentos de terceiros, membros do grupo parental.” 

Não necessariamente, a prova material tem que abranger todo o período de 

carência, é o que diz a Súmula nº 14 do TNU26: “Para concessão de aposentadoria 

rural por idade, não se exige que o início de prova material corresponda a todo o 

período equivalente a carência.” 

Sendo assim, atualmemte os tribunais estão cada vez mais flexiveis em 

relação às provas documentais que visam a comprovação da atividade rurícola, em 

conjunto com a prova testemunhal.  

 

5.2. Prova testemunhal 

 

Como visto, não há o que se falar em prova exclusivamente testemunhal em 

casos de aposentadoria por idade rural, mesmo que for o único meio de provar o 

alegado. Entendimento concomitante com a Súmula nº 27 do TRF1, que leciona: 

“Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento de 

tempo de exercício de atividade urbana e rural (Lei nº 8.213/91, art. 55, §3º27).” 

O início da prova material é necessário para garantir segurança jurídica às 

decisões que concedem benefícios previdenciários, além da prova testemunhal que 

visa beneficiar o segurado.  

Em relação a prova testemunhal no direito previdenciário em relação a 

aposentadoria por idade do trabalhador rural, percebe-se que quando levada a juízo, 

é tratada de modo genérico. Essa generaização da prova testemunhal ocorre porque 

                                                           
25 Disponível em: < https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=sumulas_trf4>. Acesso 

em: 21/08/2018. 
26 Disponível em: 

<http://www.jf.jus.br/phpdoc/virtus/sumula.php?nsul=14&PHPSESSID=3sus3asjtigbt2oqel7msp9qo3>. 
Acesso em: 21/08/2018. 

27 Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, 
compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de 
que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado: 

(...) 
  § 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. 
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basicamente as testemunhas falam pouco sobre o segurado, dizendo somente como 

o conheceram ou por quanto tempo se conhecem, deixando a desejar em relação a 

lapsos temporais existentes na vida rurícola do segurado.  

A incerteza no depoimento das testemunhas é que fazem a prova 

testemunhal ser admitida em conjunto com a prova material, assim, fica mais 

concreto o que o segurado pretende provar.  
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6. DO FORO COMPETENTE PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR IDADE DO TRABALHADOR RURAL 

 

6.1. Da Justiça Federal 

 

De acordo com o art. 109, da Constituição Federal,28 o foro competente para 

julgar, processar e conceder o benefício da aposentadoria por idade rural, é a 

Justiça Federal.  

Quando a comarca do segurado não tiver sede de juízo federal, o § 3º do 

mesmo artigo dispõe que: “Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no 

foro do domícilio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte 

instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede 

de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que 

outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
28 “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
        I -  as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem in-

teressadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de aci-
dentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 

(...)” 
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7. CONSIDERAÇÕES SOBRE A PEC 287/2016 

 

A PEC 287/2016, recentemente discutida prevê uma reforma da Previdência 

Social em vários sentidos, propondo mudanças desde à idade mínima para se 

aposentar, até à forma de cálculos dos beneficios. Até hoje, essa foi a maior 

proposta previdenciária prevista desde a promulgação da Constituição Federal de 

1988.  

Inclusive, a PEC 287/2016, propõe mudanças acerca das aposentadorias 

especiais, como a do trabalhador rural, que atualmente possui um tratamento 

diferenciado pela legislação vigente no país, onde ele pode se aposentar com idade 

inferior ao trabalhador urbano e se enquadra como segurado especial. 

A proposta, tinha o intuito de acabar com todo  regime especial de 

aposentadoria dos segurados especiais, de modo que, eles se igualassem aos 

segurados em geral. Entretanto, o Dep. Arthur Maia, propôs um texto substitutivo 

que abrandou às regras em relação aos trabalhadores rurais. 

Caso a PEC 287/2016 for aceita e devidamente promulgada, os trabalhadores 

rurais deverão contribuir individualmente à Previdência Social,29 alterando o art. 195, 

§ 8º da CF/88. Contribuindo individualemente depois de 02 anos da aprovação da 

PEC, caso ela seja aprovada, ou no tempo que a legislação determinar. 

Além disso, com a promulgação da PEC, já que o trabalhador rural vai ser 

equiparado aos segurados em geral, a idade não será mais inferior aos demais, 

igualando-se aos demais. O trabalhador rural poderá pleitear e ter o benefício 

concedido com idade de 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres, com 

tempo mínimo de contribuição de 25 anos, recenbendo como benefício o valor de 1 

salário mínimo.30 

Por fim, segundo a notícia “PEC de reforma da Previdência recebe 130 

emendas válidas para serem analisadas”, quer dizer que foram apresentadas 164 

emendas, das quais 34 não continuaram tramitando, o que resultou nas 130 que 

                                                           
29 Disponível em: <http://direitonarede.com/reforma-da-previdencia-trabalhadores-rurais-pec-

2872016/ >. 
30 Disponível em: http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento/download/e5e77875-2509-

49bd-8c60-d7855c6c282b.  
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ainda vão ser analisadas e decididas pelos deputados que integram a Comissão 

Especial da Reforma da Previdência.31  

  

                                                           
31 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-

PREVIDENCIA/526486-PEC-DE-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-RECEBE-130-EMENDAS-VALIDAS-
PARA-SEREM-ANALISADAS.html>.  
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CONCLUSÃO 

 

Com o presente trabalho foi possível perceber que aos poucos a luta dos 

trabalhadores por melhor qualidade de vida, foi tomando grandes proporções e 

resultou na Previdência Social, encontrada na Constituição Federal, garantindo ao 

trabalhadores, segurados e seus dependentes, aposentadorias e benefícios 

previdenciários que asseguram ao cidadão, melhor qualidade de vida, mesmo que 

não esteja contribuindo com a previdência. 

Para entender os direitos previdenciários que o trabalhador ou contribuinte da 

previdência possui atualmente, foi necessário entender a trajetória das conquistas 

ao longo dos anos. Por isso, a análise de institutos antigos sobre o tema, pois foi 

com esses institutos que hoje chegamos a atual previdência social.  

Dentro dela, além de trabalhadores urbanos e contribuintes individuais, estão 

os trabalhadores rurais e também seus dependentes, que em regime de economia 

familiar, onde produzem seu próprio sustento, possuem direito à aposentadoria por 

idade do trabalhador rural. 

Direito adquirido e que pode ser exercido em idade inferior a idade urbana 

necessária para pleitear o benefício. Assim, analizando os requisitos necessários 

para pleitear a aposentadoria por idade do trabalhador rural, percebeu-se que a 

aposentadoria do trabalhador rural, reconhece que este trabalhador está mais 

exposto aos efeitos nocivos do meio ambiente e a um tipo de trabalho mais pesado 

e que exige mais força motora do trabalhador, por exemplo, o trabalho feito sob 

exposição ao sol.  

Além disso, obrservou-se que o trabalhador rural, para conseguir pleitear  o 

benefício e conseguir que ele seja deferido, precisa comprovar o regime de 

economia familiar em que vive com seus dependentes, sem o exercício de atividade 

urbana superior a determinado período. 

A aposentadoria por idade do trabalhador rural não precisa necessáriamente 

de comprovar os recolhimentos, pois pode ser comprovada pela idade e por meio 

dos mais variados tipos de documentos que comprovem o labor rural, pelo tempo 

necessário. E para essa comprovação, são necessárias provas tanto testemunhais, 

quanto documentais, nem só uma e nem só outra, para conseguir que o benefício 

seja concedido. 
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Quem julga os casos de benefícios previdenciários, especialmente a 

concessão da aposentadoria por idade do trabalhador rural, é a Justiça Federal, que 

analisará todos os meios de provas apresentados para que, com base neles, decida 

sobre o deferimento ou indeferimento do benefício. 

E ainda, analisando a PEC 287/2016, percebe-se que a previdência social 

ainda está em constante mudanças e que esta proposta de reforma a previdência 

social busca modificar de certo modo, praticamente todos os pontos da 

aposentadoria no Brasil. 

Inclusive, a proposta indic mudanças na aposentadoria do trabalhador rural, 

se aceita, a PEC 287/2016, pretende que os trabalhadores rurais contribuam 

individualmente, assim, comparado aos demais trabalhadores e contribuintes, a 

idade para se aposentar do trabalhador rural, será a mesma do trabalhador urbano 

ou contribuinte individual, ou seja, 65 anos para homens e mulheres, com tempo de 

contribuição de 25 anos.  
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