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APOSENTADORIA RURAL

INSS

Empregado rural (pessoalidade, subordinação, 
habitualidade e remuneração).  

Trabalhador rural avulso (prestador de serviços à 
empresa, por intermédio de sindicato de classe). 

Segurado especial (produtor rural, pescador artesanal, 
cônjuge companheiro(a) e filhos).

Contribuinte individual (prestador de serviços, ou  terras 
que excedam a 04 módulos fiscais, ou possui empregados 
permanentes)

TRABALHADOR 
RURAL



APOSENTADORIA RURAL

SEGURADOESPECIAL

O ACAMPADO DEIXOU DE SER
CONSIDERADO SEGURADO ESPECIAL,
ART. 110, § 6º DA IN 128/2022
A partir de 16 de janeiro de 2020, por força
da ACP Ação Civil Pública - ACP nº
000380795.2011.4.05.8300, art. 110, § 6º
da IN 128/2022.



PROVAS

@profbrunaort iz

A partir de 18/01/2019 é necessário à apresentação da autodeclaração do
segurado especial (Ofício Circular n. 46/2019).

Desde 09/08/2017 não é mais procedido com a entrevista rural, nem a
tomada de depoimento de confrontantes de terras.

A partir de 18/01/2019 (MP 871/2019), não é mais aceita a declaração do
sindicato dos trabalhadores rurais.



PROVAS

AUTODECLARAÇÃO + 
DOCUMENTOS, art. 116

PERMANENTE
art. 116, § 2º, II 

DOC. DE RETORNO, 

art. 116, § 2º, V 

GRUPO FAMILIAR, 

art. 116, § 3º

CARÊNCIA
art. 94 da Portaria 990

PROVAS

CONTEMP.
art. 116, § 2º



SEGURADO ESPECIAL:

Sentença, região TRF5: “o segurado especial goza de
tratamento legal favorecido, mediante a concessão de
benefícios previdenciários, no valor de um salário
mínimo, independentemente de pagamento de
contribuições, porque o exercício de agricultura de
subsistência não permite lhe [sic] sobra financeira,
isso implica diretamente a restrição à aquisição, e
consequentemente, consumo de alimentos, o que
reduz a ingestão calórica diária. Isso, aliado ao
exercício de extenuante trabalho físico, acarreta
baixo índice de massa corporal- IMC (decorrente da
razão entre peso e altura) nesse tipo de trabalhadores”.

Fonte: Folha de São Paulo.



QUESTÕES CONTROVERTIDAS

BPC, PORTARIA MDS n. 
03, de 21/09/2018 “Art. 
18, § 1º.

IDADE MÍNIMA
-Ofício-Circular Conj. nº 25 

/DIRBEN/PFE/INSS 
de 13 de maio de 2019

AUTODECLARAÇÃO 
DO SEGURADO 

ESPECIAL

ENTRE OUTRAS…

REGIME DE ECONOMIA 
FAMILIAR

ATIVIDADE 
RURAL 

DESCONTÍNUA

CARÊNCIA ANTES DE 1991 



“Se você não achar nada nos corredores, abra as portas. Se você achar 
que nada há além dessas portas, há outros andares.

E, se você não achar nada ali, não se preocupe, suba outro lance de 
escada. Enquanto você não parar de subir, as escadas não terminarão

aos seus pés, elas continuarão a crescer sempre” (Franz Kafka).
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Obrigada!


