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Inquérito Civil n.º 1.12.000.000461/2015-09

RECOMENDAÇÃO N.º  14/2017-PR/AP

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pela  Procuradora  da  República 

signatária, no exercício das atribuições constitucionais e legais que lhe são conferidas pelos 

artigos 127, caput, e 129, incisos II, III e IX da Constituição da República; artigo 5º, incisos I, 

III, “b” e “e”, V, VI, e artigo 6º, incisos VII, XIV, “f” e XX, todos da Lei Complementar nº 

75/93; artigo 4º, inciso IV e artigo 23, ambos da Resolução 87/2006, do CSMPF, e demais 

dispositivos pertinentes à espécie.

CONSIDERANDO o teor do artigo 39, II, da Lei Complementar nº 75/93, que 

atribui a este Parquet exercer a defesa dos direitos constitucionais do cidadão, sempre que se 

cuidar de garantir-lhes o respeito pelos órgãos da administração pública direta ou indireta;

CONSIDERANDO a legitimidade da atuação do Ministério Público Federal 

como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais 

indisponíveis, com base no artigo 127, caput, da Constituição Federal; e artigo 5º, inciso I, da 

Lei Complementar nº 75/1993;

CONSIDERANDO  que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal 

ser  função  institucional  do  Ministério  Público  “zelar  pelo  efetivo  respeito  dos  Poderes  

Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição,  

promovendo as medidas necessárias a sua garantia”;

CONSIDERANDO também ser  função institucional  do Ministério  Público, 

dentre outras, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio 

público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, 
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III);

CONSIDERANDO que  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”, nos termos do art. 194, da 

CF/88;

CONSIDERANDO que  compete  ao  Poder  Público,  nos  termos  da  lei, 

organizar  a  seguridade  social,  com base no  objetivo  da  universalidade da cobertura e  do 

atendimento, bem como uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 

urbanas e rurais (art. 194, parágrafo único, incisos I e II, da CF/88);

CONSIDERANDO  que  são direitos assegurados ao  trabalhador  rural  a 

aposentadoria  e  demais  benefícios  previdenciários,  na  condição  de  segurado  especial, 

conforme art.  11,  VII,  da  Lei  n.  8.213/91  (que  dispõe  sobre  os  Planos  de  Benefícios  da 

Previdência Social);

CONSIDERANDO que,  para  o  reconhecimento  da  qualidade  de segurado 

especial, deve-se comprovar o efetivo exercício da atividade rural,  a partir de provas  plenas 

(aquelas que não carecem de prova testemunhal), segundo o art. 106, da Lei n. 8.213/91, ou 

início de prova material  (aquela que necessita  ser corroborada por prova testemunhal),  nos 

termos do art. 55, §3° do mesmo diploma legal;

CONSIDERANDO que a Lei n.  8.213/91, em seu art.  106, estipula rol de 

documentos  consistentes  em provas  plenas,  aptas  a,  de per  si, comprovar  o  exercício  da 

atividade rural;

CONSIDERANDO,  ainda,  que  é  documento  legítimo  a  se  comprovar 

atividade  rural,  após  homologação  do  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social, declaração 

fundamentada  de  sindicato  que  represente  o  trabalhador  rural  ou,  quando  for  o  caso,  de 

sindicato ou colônia de pescadores, nos termos do art. 106, III, da Lei n. 8.213/91;

CONSIDERANDO  que,  de  acordo  com  as  informações  da  Diretoria  de 

Benefícios  (fls.  15/18  do IC em epígrafe),  mesmo previsto  no  rol  do  art.  106  da  Lei  n. 

8.213/91,  referida declaração de Sindicato deve ser homologada, não servindo exatamente 
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como “prova plena”, uma vez que precisa também de  corroboração por prova testemunhal, 

exercendo  a  declaração  o  “papel  de  demonstrar  a  continuidade  e  permanência  desses 

segurados na atividade rural, bem como a fixação do período a ser reconhecido pelo INSS 

para  verificação  do  cumprimento  da  carência  exigida  em  cada  espécie  de  benefício  da 

Previdência Social”;

CONSIDERANDO que não consta expressamente no rol de documentos do 

art. 106, da Lei n. 8.213/91 a declaração de associação representativa de comunidade rural, 

mas  que,  precisamente,  verificar-se-á que tal  ausência  não interfere  no valor  probante  da 

referida declaração;

CONSIDERANDO que  o  referido rol de documentos que consta no art. 

106, da Lei n. 8.213/91 é exemplificativo, em razão da mesma lei prever, em seu art. 55, §3º, 

a possibilidade de se comprovar a atividade campesina por início de prova material, conforme 

pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1;

CONSIDERANDO que os documentos não previstos no art. 106,  da Lei n. 

8.213/91,  dessa forma, configuram início de prova material  e, por isso, quando subsidiados 

com prova testemunhal, também são aptos a comprovar o exercício de atividade rural;

CONSIDERANDO que  o  próprio  art.  54,  inciso  XXIV,  da  Instrução 

Normativa nº 77/2015 INSS/PRES prevê expressamente como início de prova material,  para 

fins  de  comprovação  da  atividade  rural,  “registro  em  documentos  de  associações de 

produtores rurais, comunitárias, recreativas, desportivas ou religiosas”; 

CONSIDERANDO que  o  Instituto  Nacional  de  Seguro  Social  –  INSS, 

conforme resposta consubstanciada no Ofício nº 008/2016 – INSS/GAB/GEXMCP, está 

indeferindo os pedidos de aposentadoria, auxílio-maternidade, dentre outros benefícios 

previdenciários,  encaminhados  pelos  segurados  especiais  vinculados  à  Associação  de 

Moradores e Produtores Rurais Remanescente do Quilombo Carmo do Maruanum – 

1PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  TRABALHO  RURAL.  INÍCIO DE  PROVA 
MATERIAL. ROL EXEMPLIFICATIVO DO ARTIGO 106 DA LEI N. 8.213/1991. 1. Não há revisão do conjunto fático – probatório 
dos autos, visto que consta, expressamente, no acórdão recorrido o documento apresentado como início de  prova material da  atividade 
campesina. 2. O rol de documentos previstos no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, para fins de comprovação de trabalho rural, é meramente 
exemplificativo. 3. O Tribunal de origem não aceitou, como documento apto a comprovar o trabalho rurícola do autor, o certificado de 
isenção do serviço militar,  o qual é considerado válido para fins de início de prova material do labor campesino, desde que sua eficácia 
venha a ser ampliada por idônea prova testemunhal. 4. Agravo interno não provido.  (STJ – 1ª Turma. Min. Relator Benedito Gonçalves.  
AgInt no AREsp 807833 / SP. DJe 02/02/2017).
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pedidos esses instruídos  tão somente  com a declaração  de atividade rural emitida pela 

referida associação –, pelo motivo da autarquia não aceitar submeter à homologação 

outra declaração senão a expedida por Sindicato, fundamentando-se no art. 106, III, da 

Lei n. 8.213/91;

CONSIDERANDO que  a  citada  autarquia  entende  que  as  declarações  de 

outras  entidades  somente  poderão  ser  aceitas  como  início  de  prova  material  se  for  para 

subsidiar declarações sindicais ou de autoridades, para fins de homologação ou processamento 

de  justificação administrativa  no INSS,  sendo que qualquer  mudança  nesse procedimento 

deve ser precedida de alteração legislativa; 

CONSIDERANDO que o argumento da autarquia não procede, uma vez que 

as  Associações são as  instituições representativas  de Comunidades Tradicionais criadas 

para  a  defesa  dos  direitos  desses  grupos e  devem  ter  o  mesmo  tratamento  de  um 

sindicato;

CONSIDERANDO que  a  Constituição  Federal,  diploma  de  maior  valor 

normativo no ordenamento jurídico brasileiro,  estabelece,  em diversas situações, o mesmo 

tratamento às entidades sindicais  e às associações,  conforme se depreende de dispositivos 

como  os  artigos 5º,  XXVIII,  “b”,  LXX,  “b”,  74,  § 2º  e  103,  IX,  não  fazendo distinção 

hierárquica ou de valor;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal prevê a não obrigatoriedade de 

filiação sindical pelos trabalhadores, nos termos do art. 8°, caput e inciso V.

CONSIDERANDO que  a  Constituição  Federal  estipula  que  é  plena  a 

liberdade de associação para fins lícitos (art. 5°, XVII); que a criação de associações, na forma 

da lei, independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento 

(art. 5°, XVIII); que as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas 

atividades suspensas por decisão judicial (art. 5°, XIX); 

 CONSIDERANDO que a Lei Maior confere aos sindicatos e igualmente às 

associações  legitimidade para reivindicar direitos  de seus membros ou associados   (art. 5°, 

LXX, “b”);
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CONSIDERANDO que a Lei n° 7.347/85 confere igualmente legitimidade às 

associações para ajuizar Ação Civil Pública, consoante art. 5°, V;

CONSIDERANDO  que, uma  vez  que a  Constituição  Federal  não 

diferencia  o  nível  de  tratamento entre  sindicato  e  associação,  não  pode  uma norma 

infralegal (Lei n° 8.213/91) distinguir, devendo ser  interpretada de forma consentânea 

com o ordenamento jurídico brasileiro;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece, ainda, o respeito às 

diversidades culturais, as quais envolvem os povos indígenas, comunidades quilombolas e 

demais povos tradicionais (art. 215, 216, 231 e 232, da CF/88); 

CONSIDERANDO  que a Convenção 169, da Organização Internacional de 

Trabalho, internalizada no Direito brasileiro pelo Decreto n. 5.051/2004, impõe que o Direito 

deve assegurar aos grupos portadores de identidades específicas – grupos tribais e indígenas – 

o controle de suas próprias instituições, formas de vida, de  sorte a manter a força de suas 

entidades;

CONSIDERANDO que a diversidade cultural influencia na forma de labor de 

grupos diferenciados, sendo um imperativo ético  para o Direito a defesa das instituições 

organizadas dos povos tradicionais;

CONSIDERANDO,  ainda, que a Lei n. 8.213/91 deve ser interpretada em 

consonância com a Convenção 169, da OIT, que é norma de status supralegal, em razão 

de ser tratado internacional de direitos humanos aprovado como lei ordinária, anteriormente à 

vigência da Emenda Constitucional n°45/2004;

CONSIDERANDO que o art. 3°, I, do Decreto n° 6.040/2007 (que institui a 

Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais) 

conceitua Povos e Comunidades Tradicionais como “grupos culturalmente diferenciados e que 

se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam 

e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural,  social, 

religiosa, ancestral  e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e 

transmitidos pela tradição.”
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CONSIDERANDO ainda que o art. 2°, do Anexo do Decreto n° 6.040/2007 

frisa  que a Política Nacional  de Desenvolvimento  Sustentável  dos  Povos e  Comunidades 

Tradicionais “tem  como  principal  objetivo  promover  o  desenvolvimento  sustentável  dos 

Povos e Comunidades Tradicionais, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia 

dos  seus  direitos  territoriais,  sociais,  ambientais,  econômicos  e  culturais,  com respeito  e 

valorização à sua identidade, suas formas de organização e suas instituições.” 

CONSIDERANDO que o reconhecimento constitucional  e convencional  de 

diferentes modos de viver provoca mudanças nas formas de representação, o que legitima   as   

entidades criadas pela  s   própria  s   comunidade  s   tradiciona  is  ;  

CONSIDERANDO  que as Comunidades  Tradicionais  do Estado do Amapá 

possuem instituições criadas para gerir e defender seus interesses, a exemplo da Associação de 

Moradores  e  Produtores  Rurais  Remanescente  do Quilombo Carmo  do  Maruanum, 

Associação das Comunidades Tradicionais do Bailique, dentre outras;

CONSIDERANDO que,  em  sua  maioria,  as  associações  de  comunidades 

tradicionais  desempenham  a  representação  de  seus  trabalhadores  associados  de  maneira 

diversa da lógica de organização sindical em relação aos seus sindicalizados e, por isso, estão 

mais  próximas  de  seus  associados  trabalhadores,  podendo  atestar  com  confiabilidade  o 

exercício de atividade rural;

CONSIDERANDO que  não se justifica a  necessidade de emissão de uma 

declaração sindical  em favor de  trabalhadores  rurais  vinculados  a uma comunidade 

tradicional, os quais são melhores representados pela sua associação respectiva;

CONSIDERANDO que, pelos fundamentos acima expostos, resta claro que as 

declarações de associações de comunidades tradicionais, legalmente constituídas, devem 

ter o mesmo valor das declarações emitidas por sindicatos;

CONSIDERANDO que  o  procedimento  de homologação da  declaração 

sindical pelo INSS é minucioso, uma vez que se dá nos moldes indicados no art. 111 da IN 

77/2015/INSS, que a condiciona à apresentação de início de prova material, bem como alerta 

que “a declaração não poderá deixar de ser homologada sem que tenham sido esgotadas  
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todas as  possibilidades  de convicção do servidor  quanto à comprovação do exercício da  

atividade rural, inclusive a realização da tomada de depoimentos de testemunhas.”

CONSIDERANDO que, por isso,  o INSS pode, com segurança, submeter a 

declaração  de  associação  de  comunidade  tradicional,  legalmente  instituída,  ao  mesmo 

procedimento  de  homologação  previsto  para  as  declarações  sindicais,  para,  ao  final, 

comprovar-se ou não o exercício de atividade rural, em análise conjunta com documentos de 

início  de  prova  material  e,  se  preciso,  prova  testemunhal,  com fulcro  no  art.  111  da  IN 

77/2015/INSS; 

CONSIDERANDO que as normas jurídicas devem retratar a realidade social, 

caso contrário ficarão sem aplicabilidade e não corresponderão ao objetivo para o qual foram 

criadas, necessitando-se de uma visão do conjunto dimensionado pelo ambiente social;

CONSIDERANDO que  o  direito  que  ora  se  trata,  qual  seja,  o  tratamento 

igualitário pelo  INSS entre  a  declaração  de  associação  representativa  de  comunidades 

tradicionais e a declaração sindical, para submeter àquela ao procedimento de homologação 

nos termos do art. 106, III, da Lei n° 8.213/91 c/c art. 111, da IN 77/2015/INSS,  é direito 

fundamental,  razão  pela  qual  não  pode  deixar  de  ser  atendido  em  virtude  de  eventuais 

omissões legislativas ou interpretações literais em dissonância com o ordenamento jurídico 

brasileiro,  o  que  culminaria  num  despropósito com  a  realidade  local  das  comunidades 

tradicionais;

CONSIDERANDO,  dessa forma, que o art. 106, III, da Lei n. 8.213/91 deve 

ser interpretado de forma extensiva, teleológica (finalidade precípua das normas) e sistemática 

com  as  normas  jurídicas  brasileiras, a  fim  de abranger  as  declarações  de  associações 

representativas de comunidades tradicionais;

Resolve RECOMENDAR 

Ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS que:

a)  proceda à  análise  das  declarações  das  Associações  de  Comunidades 

Tradicionais  (extrativistas,  quilombolas,  ribeirinhos,  dentre  outros povos tradicionais)  para 

fins  de  homologação  para  reconhecimento  de  direitos  a  benefícios  previdenciários e,  se 
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preenchidos  os  requisitos  legais,  homologue-as,  de  modo  a  conferir  às  declarações  das 

associações referidas o mesmo tratamento das declarações sindicais;

b) proceda à análise dos requerimentos de benefícios protocolados, nos últimos 

cinco  anos,  com  base  em declarações  expedidas  por  Associações  de  Comunidades 

Tradicionais  (extrativistas,  quilombolas,  ribeirinhos,  dentre  outros  povos  tradicionais), 

homologando-as, caso preenchidos os requisitos legais;

ADVIRTA-SE  que  a  presente RECOMENDAÇÃO  deve  ser  cumprida 

imediatamente, a partir de seu recebimento, destacando-se que seu descumprimento poderá 

caracterizar a inobservância de norma de ordem pública, incumbindo ao Ministério Público 

Federal propor as ações judiciais cabíveis, visando à defesa da ordem jurídica e de interesses 

sociais e individuais indisponíveis, bem como a reparação de danos causados pelas condutas 

ilícitas, sem prejuízo da apuração da responsabilidade civil e criminal individual de agentes 

públicos.

Encaminhe-se cópia da presente  RECOMENDAÇÃO ao Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, .

Estabelece-se o  prazo de 10 (dez) dias    úteis   para que o recomendado se 

manifeste sobre o efetivo cumprimento da presente Recomendação.

PUBLIQUE-SE, via Sistema Único, o presente documento e ENCAMINHE-

SE à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.

PUBLIQUE-SE a presente recomendação no portal eletrônico da PR/AP, nos 

termos do art. 23 da Resolução 87 do CSMPF.

Macapá/AP, 17 de Abril de 2017

NICOLE CAMPOS COSTA
Procuradora da República
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