
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.304.479 - SP (2012/0011483-1)
  

RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - PGF 
RECORRIDO : MARIA BARBARA DE SOUZA DOMINGOS 
ADVOGADO : SANDRA MARA DE LAZARI RAMOS 

DECISÃO

Trata-se na origem de Ação Ordinária que objetiva o reconhecimento de 
tempo de serviço da recorrida como trabalhadora rural e a correspondente 
aposentadoria por idade prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991. O INSS sustenta, em 
síntese e no que interessa ao Recurso Especial em exame, que o cônjuge da ora 
recorrida exerceu atividades urbanas por um longo período que precedeu o 
requerimento da aposentadoria, o que descaracterizaria a configuração do trabalho 
rural pretendido.  Aponta ainda que não há prova material em nome próprio da 
recorrida após o período de atividade urbana do cônjuge. 

A sentença de procedência foi confirmada em decisão monocrática (fls. 
95-100/STJ). Em resposta a Agravo Regimental oposto pelo INSS, o Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região proferiu acórdão desta forma ementado (fls. 
112-121/STJ):

    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 
AGRAVO LEGAL. RURÍCOLA. APOSENTADORIA POR IDADE. INÍCIO 
DE PROVA MATERIAL COMPLEMENTADA POR PROVA 
TESTEMUNHAL. VÍNCULO URBANO. POSSIBILIDADE. NATUREZA 
DESCONTÍNUA DA ATIVIDADE RURAL. PREENCHIMENTO DOS 
REQUISITOS. DIREITO ADQUIRIDO.

    1. Conhecidas as adversidades do trabalho no campo e a 
dificuldade de obter prova escrita do exercício da atividade rural, o STJ possui 
uma firme linha de precedentes adotando a solução "pro misero", no sentido de 
que a exigência legal para a comprovação da atividade laborativa do rurícola 
resulta num mínimo de prova material, ainda que constituída por dados do 
registro civil, como em certidão de casamento, aproveitando e estendendo a 
qualificação profissional de rurícola (agricultor, lavrador etc) do cônjuge, uma 
vez que o rol de documentos hábeis à comprovação de referido exercício 
relacionado no Art. 106, parágrafo único, da Lei 8.213/91 é exemplificativo.

    2. Não há descaracterização da qualidade de segurada 
especial da autora em virtude do exercício de atividade de natureza urbana por 
parte do marido. Em primeiro, porque pode a autora ter continuado a exercer a 
atividade rural, ainda que de forma descontínua, conforme autorização legal e, 
em segundo, porque a informação contida no documento foi corroborada pelas 
testemunhas, em depoimentos coerentes e uniformes.

    3. Ante o conjunto probatório apresentado, é de rigor a 
concessão do benefício, sendo que nada obsta ao exercício de direito 
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adquirido, em momento posterior ao preenchimento dos requisitos.
    4. Recurso desprovido.

O voto condutor do acórdão assim assentou:

    Conhecidas as adversidades do trabalho no campo e a 
dificuldade de obter prova escrita do exercício da atividade rural, o STJ possui 
uma firme linha de precedentes adotando a solução "pro misero", no sentido de 
que a exigência legal para a comprovação da atividade laborativa do rurícola 
resulta num mínimo de prova material, ainda que constituída por dados do 
registro civil, como em certidão de casamento, aproveitando e estendendo a 
qualificação profissional de rurícola (agricultor, lavrador etc) do cônjuge, uma 
vez que o rol de documentos hábeis à comprovação de referido exercício 
relacionado no Art. 106, parágrafo único, da Lei 8.213/91 é exemplificativo.

    Desta forma, não há que se falar em descaracterização da 
qualidade de segurada especial da autora em virtude do exercício de atividade 
de natureza urbana por parte do marido, ainda que se observa na CTPS da 
autora registros de exercício em atividade rural. Ademais, pode a autora ter 
continuado a exercer a atividade rural, ainda que de forma descontínua, 
conforme autorização legal e, ainda, porque a informação contida no 
documento foi corroborada pelas testemunhas, em depoimentos coerentes e 
uniformes, pelo que me reporto à decisão recorrida.

O INSS opôs Embargos de Declaração (fls. 123-126/STJ), reforçando 
sua tese de defesa, que foram rejeitados (fls. 131-136/STJ).

O Recurso Especial foi interposto pela autarquia com fundamento no art. 
105, III, "a", da Constituição da República. O recorrente alega violação do art. 535 do 
Código de Processo Civil e dos arts. 55, § 3º, e 143 da Lei 8.213/1991. Afirma que o 
art. 143 da Lei 8.213/1991 estabelece como requisito para a concessão de 
aposentadoria por idade que a atividade rural deve ser em período imediatamente 
anterior ao requerimento do benefício. No caso específico, a autarquia previdenciária 
argumenta que a atividade urbana exercida pelo cônjuge desde 1989 descaracteriza a 
configuração do trabalho rural pretendido. Aduz ainda que não há prova material em 
nome próprio da recorrida a contar do citado evento.

A matéria jurídica debatida neste feito encontra repercussão em muitos 
processos semelhantes e ainda não foi apreciada sob o rito dos recursos repetitivos.

Assim, recebo o Especial como recurso representativo de 
controvérsia, com fundamento no art. 543-C do CPC e no art. 2º, § 1º, da 
Resolução STJ 8/2008.

Determino:
a) a delimitação da seguinte tese controvertida: "repercussão de 

atividade urbana do cônjuge na pretensão de configuração jurídica de 
trabalhador rural previsto no art. 143 da Lei 8.213/1991". 

b) a remessa dos autos à Primeira Seção; 
c) a comunicação desta decisão aos Ministros integrantes da Primeira 

Documento: 20948865 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 21/03/2012 Página  2 de 3



 

 

Superior Tribunal de Justiça

Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais 
Federais, para os fins previstos no citado art. 2º, § 2º, da Resolução STJ 8/2008; 

d) a abertura de vista ao MPF para parecer no prazo de quinze dias;
e) a suspensão do julgamento dos Recursos Especiais sobre a matéria, 

distribuídos a este Relator. 
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília (DF), 13 de março de 2012.

MINISTRO HERMAN BENJAMIN 
Relator
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