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VOTO VENCEDOR 

Peço vênia ao Relator para divergir. 

Trata-se de pedido de uniformização interposto pelo INSS contra 
acórdão da Primeira Turma Recursal do Espírito Santo que negou provimento ao 
recurso interposto pela mesma parte contra a sentença de procedência de pedido 
de concessão de aposentadoria por invalidez. 

Alega o recorrente que o acórdão recorrido, dispensando a carência, 
na forma do artigo 151 da Lei 8.213, de 1991, assentou a qualidade de segurado 
no recolhimento de contribuição inferior ao mínimo legal, efetuada pela empresa 
tomadora de serviço, desobrigando o contribuinte individual prestador do serviço 
fizesse da complementação exigida no artigo 5º da Lei 10.666, de 2003, no que 
divergiu de julgados da Sexta e da Décima Primeira Turma Recursais de São 
Paulo, que consideraram essa complementação indispensável à configuração da 
qualidade de segurado. 

O autor foi considerado total e definitivamente incapaz para 
qualquer atividade laboral, com data de início da atividade estimada em 
23/06/2009. A moléstia incapacitante foi o mal de Parkinson, que efetivamente 
dispensa a carência. 

Entre outras mais antigas, o autor tem como últimas contribuições 
antes da DII as referentes a 07/2007 e 11/2008, realizadas por empresa tomadora 
de serviço, nos termos da Lei 10.666, de 2003, e as referentes a 01 a 06/2009, estas 
recolhidas em 15/09/2009. Assim, a úncia contribuição que poderia atribuir a 
qualidade de segurado para a concessão do benefício é a relativa a 11/2008, a qual, 
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entretanto, foi efetuada pela empresa em valor inferior ao mínimo legal, sem a 
complementação de que trata o artigo 5º da Lei 10.666, de 2003. 

Com efeito, por força do artigo 4º da Lei 10.666, de 2003, é da 
empresa tomadora de serviços a responsabilidade pela retenção e recolhimento da 
contribuição devida pelo contribuinte individual que lhe preste serviços: 

Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado 
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, 
e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até 
o dia 20 (vinte) do mês seguinte ao da competência, ou até o dia útil 
imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele 
dia. (Redação dada pela Lei nº 11.933, de 2009).  

Assim desde a edição da Lei nº 10.666, de 2003, a empresa passou a 
ser obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu 
serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado 
juntamente com a contribuição a seu cargo. Incide, assim, o disposto no § 5º do 
art. 33 da Lei nº 8.212/1991, operando-se a presunção de que foi feito o desconto 
de contribuição e de consignação legalmente autorizadas, visto que a empresa está 
obrigada a assim proceder nos termos da lei. 

Desse modo, em tais casos não pode o contribuinte individual sofrer 
o ônus da inércia da empresa, no que tange a suas obrigações tributárias. Logo, 
ainda que os recolhimentos tenham ocorrido de forma extemporânea pela empresa, 
devem ser considerados para fins de cálculo de benefício previdenciário, bem 
como para fins de conferir qualidade de segurado ao instituidor: 

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO. 
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. 1. O art. 4º 
da Lei nº 10.666, ainda que sem referência expressa, derrogou o art. 30, II, da 
Lei nº 8.212/91, que deixou de ser aplicável às hipóteses em que 
o contribuinte individual receba remuneração em decorrência de serviço 
prestado a empresa ou cooperativa de trabalho, situação em que a empresa ou 
coopertativa é obrigada a descontar a contribuição do segurado individual de 
sua remuneração e recolhê-la conjuntamente com a contribuição a seu 
cargo. Uma vez que a obrigação de recolher as contribuições para a 
Previdência Social passa a ser da pessoa jurídica a que 
o contribuinte individual presta serviço, a ele deve ser dispensado o mesmo 
tratamento dado aos segurados empregados no que tange à assunção dos ônus 
por eventual não-recolhimento das exações. Eventual retenção das 
contribuições previdenciárias efetuada pela pessoa jurídica contratante dos 
serviços, ainda que não repassadas ao INSS, deverá compor os salários-de-
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contribuição do trabalhador e, por conseqüência, constará no cálculo da renda 
mensal inicial de seu benefício. 2. O tempo de serviço militar é reconhecido para 
todos os efeitos previdenciários, nos termos do artigo 55, I, da Lei 8.213/91. 
(TRF4, APELREEX 5004077-35.2013.404.7122, Sexta Turma, Relator p/ 
Acórdão (auxílio Vânia) Paulo Paim da Silva, juntado aos autos em 12/06/2015) 

Por outro lado, o contribuinte individual contratado por pessoa 
jurídica obrigada a proceder à arrecadação e ao recolhimento da contribuição por 
ele devida, cuja remuneração recebida ou creditada no mês, por serviços prestados 
a ela, for inferior ao limite mínimo do salário de contribuição, é obrigado a 
complementar a sua contribuição mensal, diretamente, à razão de 20% sobre o 
valor resultante da subtração do valor das remunerações recebidas das pessoas 
jurídicas do valor mínimo do salário de contribuição mensal, consoante determina 
o art. 5º da Lei 10.66/2003, in verbis: 

Art. 5o O contribuinte individual a que se refere o art. 4o é obrigado a 
complementar, diretamente, a contribuição até o valor mínimo mensal do 
salário-de-contribuição, quando as remunerações recebidas no mês, por 
serviços prestados a pessoas jurídicas, forem inferiores a este. 

Assim, as contribuições efetuadas abaixo do salário mínimo e não 
complementadas pelo segurado não podem ser consideradas a ponto de conferir 
qualidade de segurado ao contribuinte individual, isto porque essa caracterização 
exige o efetivo recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias. 

Nesse sentido: 

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE 
LABOR URBANO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PROVA DO EXERCÍCIO 
DE ATIVIDADE REMUNERADA. AVERBAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E 
JUROS DE MORA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. A condição 
de segurado, no caso do contribuinte individual, decorre do exercício de 
atividade remunerada associado ao efetivo recolhimento das contribuições 
previdenciárias.[...] (TRF4 5011313-68.2013.404.7112, SEXTA TURMA, 
Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 05/06/2017) 

Impõem-se, assim, o provimento do incidente e o retorno dos autos 
a Turma Recursal de origem, para adequação do julgado ao entendimento de que 
a qualidade de segurado do contribuinte individual que presta serviço a empresa 
depende da complementação pelo segurado prestador do serviço da contribuição 
vertida pela empresa tomadora do serviço, nos termos do artigo 5º da Lei 10.666, 
de 2003. 



 
Poder Judiciário 

Conselho da Justiça Federal 

Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais 

 

Pelo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao incidente. 

 

LUISA HICKEL GAMBA 

Juíza Federal 
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TU RMA) Nº 
0002624-26.2011.4.02.5050/ES 

RELATOR : JUIZ FEDERAL FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA 

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
REQUERIDO : DANILTO PEREIRA DAS POSSES 
ADVOGADO : VALTER JOSE COVRE 

EMENTA 

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. 
PREVIDENCIÁRIO. QUALIDADE DE SEGURADO. 
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.  COMPLEMENTAÇÃO DO 
VALOR RECOLHIDO PELA EMPRESA TOMADORA DO 
SERVIÇO. NECESSIDADE. PROVIMENTO. 

1 - Uniformização do entendimento de que a qualidade de segurado 
do contribuinte individual que presta serviço a empresa depende da 
complementação pelo segurado prestador do serviço da contribuição 
vertida pela empresa tomadora do serviço, nos termos do artigo 5º 
da Lei 10.666, de 2003. 

2 - Incidente provido. 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização, por maioria, vencido o relator, 
decidiu conhecer e dar provimento ao incidente, nos termos do voto da Juíza 
Federal Luisa Gamba. 

Vitória, 21 de junho de 2018. 

LUISA HICKEL GAMBA 

Juíza Federal 
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RELATÓRIO 

1. O INSS interpõe Pedido de Uniformização de Interpretação da Legislação 
Federal contra acórdão prolatado pela Primeira Turma Recursal da Seção 
Judiciária do Espírito Santo, que manteve a sentença que julgou procedente o 
pedido para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, com acréscimo 
de 25%. A Turma Recursal considerou que a parte autora ostentava a qualidade de 
segurada na data do início da incapacidade laborativa, sob o fundamento de que, 
ainda que a contribuição previdenciária relativa à competência de novembro de 
2008 tenha sido efetuada em valor inferior ao mínimo legal, sem a 
complementação da contribuição devida pelo autor, nos termos do art. 5º da Lei n. 
10.666/2003, ela confirma a condição de segurado obrigatório do demandante, na 
qualidade de contribuinte individual. 

2. Nas suas razões recursais, a autarquia alega que o acórdão adotou interpretação 
divergente daquela acolhida pelas Décima e Sexta Turmas Recursais da Seção 
Judiciária de São Paulo (autos n. 0000038-47.2010.4.03.6303 e 0048760-
79.2014.4.03.6301), no sentido de que a norma legal exige do contribuinte 
individual a complementação da contribuição previdenciária para que ele possa ser 
considerado segurado do Regime Geral da Previdência Social. 

3. O MM. Juiz Federal Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do 
Espírito Santos proferiu decisão para admitir o Pedido de Uniformização. 

4. Os autos foram-me distribuídos por decisão do MM. Ministro Presidente da 
Turma Nacional de Uniformização. 

VOTO VENCIDO 

5. Em juízo de admissibilidade do Pedido de Uniformização, reputo demonstrado 
o dissídio jurisprudencial, pois os acórdãos em confronto deram diferentes 
interpretações à regra do art. 5o, da Lei n. 10.666/2003, sendo necessário dirimir 
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controvérsia sobre a possibilidade de o contribuinte individual, que efetua 
recolhimento de contribuição previdenciária em valor inferior ao mínimo legal, 
conservar a qualidade de segurado. 

6. Os arts. 4º e 5º, da Lei n. 10.666/2003, dispõem, in verbis: 

Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado 
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, 
e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até 
o dia 20 (vinte) do mês seguinte ao da competência, ou até o dia útil 
imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele 
dia. (Redação dada pela Lei nº 11.933, de 2009). 

1o As cooperativas de trabalho arrecadarão a contribuição social dos seus 
associados como contribuinte individual e recolherão o valor arrecadado até o 
dia 20 (vinte) do mês subsequente ao de competência a que se referir, ou até o 
dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele 
dia. (Redação dada pela Lei nº 11.933, de 2009). 

§ 2o A cooperativa de trabalho e a pessoa jurídica são obrigadas a efetuar a 
inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS dos seus cooperados e 
contratados, respectivamente, como contribuintes individuais, se ainda não 
inscritos. 

§ 3o O disposto neste artigo não se aplica ao contribuinte individual, quando 
contratado por outro contribuinte individual equiparado a empresa ou por 
produtor rural pessoa física ou por missão diplomática e repartição consular de 
carreira estrangeiras, e nem ao brasileiro civil que trabalha no exterior para 
organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo. 

Art. 5o O contribuinte individual a que se refere o art. 4o é obrigado a 
complementar, diretamente, a contribuição até o valor mínimo mensal do 
salário-de-contribuição, quando as remunerações recebidas no mês, por serviços 
prestados a pessoas jurídicas, forem inferiores a este. 

7. Das regras transcritas, constata-se que o legislador atribuiu à empresa, tomadora 
de serviço, a responsabilidade de recolhimento da contribuição previdenciária 
devida pelo prestador de serviço, contribuinte individual. Contudo, em razão da 
natureza e do valor dos serviços prestados, existe a possibilidade de o montante 
recolhido pelo prestador do serviço ser inferior ao valor mínimo mensal do salário-
de-contribuição, razão por que o art. 5º, da Lei n. 10.666/2003, atribuiu ao 
contribuinte individual o dever de recolher contribuição sobre o montante 
complementar. 
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8. Neste Pedido de Uniformização, é discutida se a ausência do recolhimento de 
contribuição sobre o valor complementar acarreta a desconsideração da 
contribuição vertida a menor o que, por conseguinte, tem repercussão na aferição 
da carência necessária para a concessão de benefícios e manutenção da qualidade 
de segurado. Para a resolução da questão, destaco que o tratamento jurídico do 
recolhimento de contribuições pagas na forma do art. 5º, da Lei n. 10.666/2003 
não pode ser distinto daquele conferido ao modo hodierno de adimplemento da 
obrigação tributária pelos demais contribuintes individuais. O recolhimento a 
menor implica o descumprimento integral e pontual do dever do contribuinte, 
razão por que cabe a ele efetuar o pagamento complementar com os consectários 
de sua mora. No Regime Geral da Previdência Social, as consequências do 
recolhimento com atraso das contribuições devidas pelo contribuinte individual 
para fins de carência estão previstas no art. 27, II, da Lei n. 8.213/91, a qual - neste 
ponto - não sofreu significativa alteração mediante a promulgação da Lei 
Complementar n. 150/2005. Assim, o período de carência somente poderá ser 
computado a partir do primeiro pagamento efetivo e pontual da contribuição 
previdenciária. Contudo, após o pagamento pontual e efetivo da primeira 
contribuição previdenciária, as contribuições recolhidas a menor poderão ser 
consideradas para fins de carência e manutenção da qualidade de segurado, 
devendo o INSS adotar as medidas administrativas e judiciais pertinentes para 
obter o recolhimento do montante devido, o que não poderá obstar a concessão e 
a fruição do benefício previdenciário a que o segurado faz jus. 

9. Em apoio a esse entendimento, colaciono ementa do acórdão prolatado pelo 
Superior Tribunal de Justiça em julgamento da AR 4.372/SP (Terceira Seção, Rel. 
Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 18/04/2016): 

PREVIDENCIÁRIO.  AÇÃO  RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LITERAL 
DISPOSIÇÃO DE LEI.  APOSENTADORIA.  INVALIDEZ  PERMANENTE. 
CONTRIBUIÇÕES EFETUADAS 
COM  ATRASO,  POSTERIORMENTE  AO  PRIMEIRO RECOLHIMENTO 
EFETUADO SEM ATRASO.  CÔMPUTO  PARA  FINS  DE  CARÊNCIA. 
POSSIBILIDADE, DESDE QUE PRESERVADA A CONDIÇÃO DE 
SEGURADO. PEDIDO PROCEDENTE. 
1.  É  da  data  do  efetivo  pagamento da primeira contribuição sem 
atraso  que  se  inicia  a contagem do período de carência quando se tratar de 
contribuinte individual. Precedentes. 
2.  Nos  termos  do  art.  27,  II,  da  Lei  n. 8.213/1991, não são 
consideradas,  para  fins  de  cômputo  do  período  de carência, as 
contribuições  recolhidas  com  atraso,  referentes  a  competências anteriores  à 
data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso. 
3.  Impõe-se  distinguir,  todavia,  o  recolhimento, com atraso, de 
contribuições  referentes  a  competências  anteriores  ao início do 
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período  de  carência,  daquele  recolhimento,  também  efetuado com 
atraso,  de  contribuições  relativas  a competências posteriores ao 
efetivo  pagamento  da  primeira  contribuição sem atraso (início do período de 
carência). 
4.  Na  segunda  hipótese, desde que não haja a perda da condição de segurado, 
não incide a vedação contida no art. 27, II, da Lei n. 8.213/1991. 
5. Hipótese em que o primeiro pagamento sem atraso foi efetuado pela 
autora  em  fevereiro de 2001, referente à competência de janeiro de 
2001,  ao  passo  que  as  contribuições recolhidas com atraso dizem 
respeito  às  competências  de julho a outubro de 2001, posteriores, portanto,  à 
primeira contribuição recolhida sem atraso, sem a perda da condição de 
segurada. 
6. Efetiva ofensa à literalidade da norma contida no art. 27, II, da Lei  n. 
8.213/1991, na medida em que a sua aplicação ocorreu fora da hipótese que, por 
intermédio dela, pretendeu o legislador regular. 
7. Pedido da ação rescisória procedente. 

10. A Turma Recursal de origem afirmou que as contribuições previdenciárias 
foram recolhidas pontualmente nas competências anteriores, havendo apenas 
pagamento a menor no mês de novembro de 2008. O acórdão recorrido alinha-se 
ao entendimento ora exposto, uma vez que o pagamento a menor da contribuição 
não acarreta a sua desconsideração para fins de carências, se houve prévio 
recolhimento pontual e integral das contribuições que a antecederam. 

11. Ante o exposto, voto por conhecer, negar provimento ao Pedido de 
Uniformização, e fixar a tese de que: após o pagamento pontual e efetivo da 
primeira contribuição previdenciária, as contribuições recolhidas a menor pelo 
contribuinte individual, nos termos do art. 5º, da Lei n. 10.666/03, poderão ser 
consideradas para fins de carência e manutenção da qualidade de segurado, 
devendo o INSS adotar as medidas administrativas e judiciais pertinentes para 
obter o recolhimento do montante devido, o que não poderá obstar a concessão e 
a fruição do benefício previdenciário a que o segurado faz jus. 

 

FÁBIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA 

Juiz Federal 


