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RELATÓRIO 

Trata-se de pedido de uniformização interposto pelo INSS (Evento 
1, RecIno50, Página 1) face ao seguinte julgado da 1ª Turma Recursal de São 
Paulo: 

1. Recurso do INSS no qual alega impossibilidade de inclusão do período de 
exercício do cargo de vereador, sem o recolhimento das respectivas 
contribuições previdenciárias, na contagem do tempo de serviço.  

2. Recurso da parte autora no qual alega direito à averbação de todo o período 
rural descrito na petição inicial, seu reconhecimento como atividade especial, 
além dos períodos em que trabalhou como motorista, que devem ser 
reconhecidos como atividade especial.  

3. Conforme destacado na sentença, a parte autora faz jus ao tempo de serviço 
como vereador já que prevista a contagem recíproca com a compensação 
financeira entre os regimes. Também restou destacado na sentença a 
deficiência no conjunto probatório para os períodos de trabalho rural 
pleiteados pelo autor no recurso.  

4. Com efeito, não há início de prova material para o reconhecimento de todo o 
período de trabalho rural e o trabalho em regime de economia familiar não é 
especial, na medida em que reconhecido pela jurisprudência apenas o trabalho 
agrário exercido para agroindústria.  

5. O autor não faz jus ao reconhecimento de todos os períodos que trabalhou 
como motorista, porquanto não há prova de que exerceu atividade de motorista 
de caminhão. As CTPS apresentadas comprovam apenas a atividade de motorista 
sem especificar qual tipo de veículo conduzia.  

6. Inexistência de error in judicando que autorize a reforma da sentença.  

7. Negado provimento aos recursos.  



8. Sem condenação em honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.  

<# - ACÓRDÃO  

Visto, relatado e discutido este processo virtual, em que são partes as acima 
indicadas, decide a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais 
da Terceira Região - Seção Judiciária de São Paulo, por unanimidade, negar 
provimento aos recursos, nos termos do voto do Juiz Federal Relator, Fernando 
Moreira Gonçalves. Participaram do julgamento os Srs. Juízes Federais Flávia 
de Toledo Cera e Sérgio Henrique Bonachela. 

Segue o trecho relevante da sentença, bem como seu dispositivo: 

2. Do período trabalhado junto à Câmara Municipal de Pontal, comprovado 
através de Declaração expedida pela referida Câmara Municipal. Da contagem 
recíproca.  

Verifico, inicialmente, que o período no qual a parte autora requer seja 
reconhecido como efetivamente trabalhado está devidamente anotado na 
Declaração expedida pela Câmara Municipal de Pontal/SP, que goza de fé 
pública (vide fls. 69/71 da inicial).  

Destarte, levando em conta as disposições do art. 201, § 9º da Constituição da 
República e art. 94 da Lei nº 8.213/91, abaixo transcritas, não vejo óbice do 
reconhecimento de referido período, para contagem recíproca:  

“§ 9º. Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca 
do tempo de contribuição na administração pública e na atividade 
privada, urbana ou rural, hipóteses em que os diversos regimes de 
previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios 
estabelecidos em lei.”  

***  

“Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no Regime Geral de 
Previdência Social ou no serviço público é assegurada a contagem 
recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, 
e do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública, 
hipótese em que os diferentes regimes de previdência social se 
compensarão financeiramente.”  

Ressalto que a falta das contribuições previdenciárias não impede o 
reconhecimento do período, uma vez que a parte autora seria penalizada por 
omissão a que não deu causa.  

De fato, ao empregador compete providenciar, no devido tempo e forma, o 
recolhimento das parcelas devidas ao Órgão previdenciário. Se não o faz, não 
pode o segurado sofrer qualquer prejuízo por tal omissão.  



Assim sendo, reconheço para fim de contagem de tempo de serviço, o período 
trabalhado de 03.02.1994 a 31.12.1996. 

... 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para determinar ao INSS que (1) 
averbe em favor da parte autora os períodos de 11.01.1975 a 03.06.1977, 
19.12.1977 a 26.04.1979 e de 03.02.1994 a 31.12.1996, (2) considere que o 
autor, nos períodos de 03.06.1974 a 10.01.1975, 01.10.1981 a 23.10.1981, 
14.05.1982 a 23.06.1982 e de 07.04.1987 a 26.04.1987, exerceu atividades sob 
condições especiais, prejudiciais à saúde e à integridade física, o que lhe confere 
o direito à conversão dos referidos períodos em atividade comum, nos termos do 
§ 2º do art. 70 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto nº 
3.048, de 6.5.1999, (3) acresça tais tempos aos demais já reconhecidos em sede 
administrativa, considerando inclusive o que constar do CNIS até a DER, (4) 
conceda a aposentadoria por tempo de contribuição para a parte autora, com 
DIB na DER (17.04.2010), devendo utilizar para cálculo da RMI os salários-de-
contribuição efetivos que constem de seus sistemas ou que tenham sido 
demonstrados pela parte autora nos autos, observada a atualização legalmente 
prevista e observado o tempo de serviço apurado pela contadoria judicial e 
mencionado acima, nesta sentença. 

Traz como paradigma julgado da 1ª Turma Recursal do Rio Grande 
do Sul no processo nº 5002917-55.2015.4.04.7105, Relator Juiz Federal André de 
Souza Fischer.  

Afirma que, conforme o entendimento do acórdão paradigma, "à 
época em que a parte autora exerceu cargo de mandato eletivo como vereador, tal 
atividade não era enquadrada pela Previdência Social como filiado obrigatório, de 
modo que para que fosse possível o reconhecimento do período para fim de 
contagem de tempo de serviço, deveria a parte demonstrar filiação a regime 
próprio de servidor público, ou recolhimento de contribuições, o que não se 
verifica nos autos". Transcreve trechos do julgado paradigma. 

Diz que somente a partir da Lei n. 10.887/04 é que os exercentes de 
mandatos eletivos passaram a ser considerados segurados obrigatórios da 
Previdência Social. Antes disso, aquele que exerceu mandato eletivo somente 
poderá ter tal período considerado para fins previdenciários no RGPS se 
demonstrar sua vinculação a Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), 
mediante o instituto da contagem recíproca ou o recolhimento e não-restituição de 
contribuições ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS). Ou seja, até a Lei 
n.º 10.887/2004 o reconhecimento do trabalho de vereador, para fins 
previdenciários, exigia a prova do recolhimento das contribuições respectivas. A 
partir de então, esse ônus passou ao ente público a que aquele é vinculado, de 
forma que fica dispensada tal comprovação. 

O incidente foi admitido na origem e na TNU (evento 3). 



É o relatório. Passo ao voto. 

VOTO 

O autor da ação exerceu mandato eletivo municipal entre 3.2.1994 
e 31.12.1996, admitido pelo acórdão recorrido como período no qual ele era 
segurado obrigatório, à guisa de segurado empregado, do Regime Geral da 
Previdência Social (RGPS), desobrigado, por isso, a contribuir como segurado na 
classe contribuinte individual, eis que o ônus do recolhimento era do empregador 
(Câmara Municipal). 

Os principais fundamentos do julgado paradigma são os seguintes, 
destacados em negrito: 

O titular de mandato eletivo somente passou a ser considerado segurado 
obrigatório do RGPS a partir da Lei n. 9.506/97, a qual acrescentou as alíneas 
h aos artigos 12 e 11, respectivamente, das Leis n. 8.212/91 e n. 8.213/91, 
passando a prever como segurados obrigatórios da Previdência Social, na 
qualidade de segurados empregados, "o exercente de mandato eletivo federal, 
estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência 
social".  

Contudo, o dispositivo inserido na Lei n. 8.212/91 foi declarado 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE n. 
351.717/PR, o qual restou assim ementado:  

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: PARLAMENTAR: EXERCENTE DE 
MANDATO ELETIVO FEDERAL, ESTADUAL ou MUNICIPAL. Lei 
9.506, de 30.10.97. Lei 8.212, de 24.7.91. C.F., art. 195, II, sem a EC 
20/98; art. 195, § 4º; art. 154, I. I. - A Lei 9.506/97, § 1º do art. 13, 
acrescentou a alínea h ao inc. I do art. 12 da Lei 8.212/91, tornando 
segurado obrigatório do regime geral de previdência social o exercente de 
mandato eletivo, desde que não vinculado a regime próprio de previdência 
social. II. - Todavia, não poderia a lei criar figura nova de segurado 
obrigatório da previdência social, tendo em vista o disposto no art. 195, 
II, C.F.. Ademais, a Lei 9.506/97, § 1º do art. 13, ao criar figura nova de 
segurado obrigatório, instituiu fonte nova de custeio da seguridade social, 
instituindo contribuição social sobre o subsídio de agente político. A 
instituição dessa nova contribuição, que nãoestaria incidindo sobre "a 
folha de salários, o faturamento e os lucros" (C.F., art. 195, I, sem a EC 
20/98), exigiria a técnica da competência residual da União, art. 154, I, 
ex vi do disposto no art. 195, § 4º, ambos da C.F. É dizer, somente por lei 
complementar poderia ser instituída citada contribuição. III. - 
Inconstitucionalidade da alínea h do inc. I do art. 12 da Lei 8.212/91, 
introduzida pela Lei 9.506/97, § 1º doart. 13. IV. - R.E. conhecido e 
provido.  



Assim, somente a partir da Lei n. 10.887/04 - e, mais especificamente, a contar 
de 19/09/2004, em observância ao disposto no § 6º do art. 195 da CF -, a qual 
foi editada em conformidade com a Constituição Federal após alteração 
operada pela EC nº 20/98, é que os exercentes de mandatos eletivos passaram 
a ser considerados, efetivamente, segurados obrigatórios da Previdência 
Social.  

Antes disso, aquele que exerceu mandato eletivo somente poderá ter tal período 
considerado para fins previdenciários no RGPS acaso demonstre (i) sua 
vinculação a Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), mediante o 
instituto da contagem recíproca ou (ii) o recolhimento e não-restituição de 
contribuições ao RGPS, oportunidade na qual deverá observar o disposto nos 
arts. 94 e 100 da Instrução Normativa INSS/PRESn. 45/2010, o qual 
estabelece: 

Art. 94. Aquele que exerceu mandato eletivo no período de 1º de fevereiro 
de 1998 a 18 de setembro de 2004, poderá optar pela manutenção da 
filiação na qualidade de segurado facultativo, nos termos da Portaria MPS 
nº 133, de 2 de maio de 2006 e Portaria Conjunta RFB/INSS nº 2.517, de 
22 de dezembro de 2008, em razão da declaração de inconstitucionalidade 
da alínea "h", inciso I do art. 12 da Lei 8.212, de 1991.  

§ 1º É vedada opção pela filiação na qualidade de segurado facultativo ao 
exercente de mandato eletivo que exercia, durante o período previsto no 
caput, outra atividade que o filiasse ao RGPS ou a RPPS.  

§ 2º Obedecidas as disposições contidas no § 1º deste artigo, o exercente 
de mandato eletivo poderá optar por: I - manter como contribuição 
somente o valor retido, considerando como salário-de-contribuição no 
mês o valor recolhido dividido por dois décimos; ou II - considerar o 
salário-de-contribuição pela totalidade dos valores recebidos do ente 
federativo, complementando os valores devidos à alíquota de vinte por 
cento.  

§ 3º Em qualquer das hipóteses previstas nos incisos I e II do § 2º deste 
artigo, deverão ser observados os limites mínimo e máximo do salário-de-
contribuição.  

§ 4ºNo caso do exercente de mandato eletivo optar por manter como 
contribuição somente o valor retido e recolhido e o cálculo do salário-de 
contribuição efetuado na forma estabelecida no inciso I do § 2º deste 
artigo resultar em valor inferior ao limite mínimo de contribuição, o 
requerente terá de complementar o recolhimento à alíquota de vinte por 
cento até que atinja o referido limite.  

§ 5ºOs recolhimentos complementares referidos no inciso II do § 2º e § 4º 
deste artigo serão acrescidos de juros e multa de mora.  



§ 6ºO recolhimento de complementação referido no inciso II do § 2º deste 
artigo será efetuado por meio deGPS. [...]  

Art. 100. Deverá ser indeferida a opção pela filiação a que se refere o art. 
94, quando: I - não restar comprovado o recolhimento ou o parcelamento 
dos valores retidos por parte do ente federativo; II - o ente federativo já 
tiver compensado ou solicitado a restituição da parte descontada; e III - o 
exercente de mandato eletivo exercer atividade que o filiar ao RGPSou 
RPPS. 

Portanto, até a Lei n.º 10.887/2004 o reconhecimento do labor como agente 
político exercente de mandato eletivo, para fins previdenciários, exigia a devida 
prova do recolhimento das contribuições respectivas. Apartir de então, esse 
ônus passou ao ente público a que aquele é vinculado, de forma que fica 
dispensada tal comprovação.  

Com efeito, os agentes políticos somente podem ser considerados segurados 
obrigatórios do RGPS a partir de 19/09/2004, data em que se torna exigível o 
recolhimento, em caráter compulsório, de contribuiçõesprevidenciárias. 
Períodos de exercício do mandato eletivo anteriores a 19/09/2004 somente 
podem ser computados, para fins de aposentadoria, pelo RGPS, se os agentes 
políticos a este verteram contribuições, na qualidade de segurados facultativos, 
ou se contribuíram para regime próprio de previdência social, hipótese em que 
tem lugar a contagem recíproca de tempo de serviço.  

Ademais, eventuais contribuições recolhidas pelos titulares de mandato eletivo, 
com fulcro na Lei n.º 9.506/1997, poderão ser restituídas em ação própria ou 
aproveitadas para a caracterização da qualidade de segurado facultativo, a 
despeito da diferença de alíquotas existente entre tal categoria e a categoria dos 
segurados empregados (na qual foram inseridos os agentes políticos 
posteriormente). 

Pois bem, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência quanto 
à constitucionalidade da Lei nº 10.887/2004, nos seguintes termos (Tema 691): 

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição 
previdenciária. Imunidade recíproca. Inexistência. Artigo 195, I, a, e II, da CF, 
na versão da EC nº 20/98. Lei nº 10.887/04. Exercentes de mandato eletivo. 
Agentes políticos. Condição de segurado do RGPS. Incidência das contribuições 
previdenciárias do segurado e do patrão. Possibilidade.  

1. A imunidade recíproca do art. 150, VI, a, da Constituição alcança tão somente 
a espécie tributária imposto. Na ADI nº 2.024/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 
quando decidiu sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre a 
remuneração paga pelos entes da Federação aos exercentes de cargo em 
comissão, a Corte assentou, mais uma vez, que a imunidade encerrada no art. 
150, VI, a, da Constituição não pode ser invocada na hipótese de contribuição 
previdenciária.  



2. No julgamento do RE nº 351.717/PR, a Corte entendeu que a Lei nº 9.506/97 
teria criado uma nova figura de segurado obrigatório da previdência, uma vez 
que, na dicção do art. 195, II, da Constituição, em sua redação original, 
“trabalhador” seria todo aquele que prestasse serviço a entidade de direito 
privado ou mesmo de direito público, desde que abrangido pelo regime celetista.  

3. A partir da nova redação dada ao art. 195, I, a, e II, da Constituição pela 
Emenda Constitucional nº 20/1998, há previsão de incidência da contribuição 
previdenciária sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho 
pagos ou creditados, a qualquer título, a pessoa física que preste serviço à 
União, aos estados ou aos municípios, mesmo sem vínculo empregatício. Não 
se verifica, ademais, a restrição de se considerar como segurado obrigatório da 
Previdência Social somente o “trabalhador”, já que o texto constitucional se 
refere também a “demais segurados da Previdência Social”.  

4. A EC nº 20/98 passou a determinar a incidência da contribuição sobre 
qualquer segurado obrigatório da Previdência Social e, especificamente no § 13 
– introduzido no art. 40 da Constituição –, submeteu todos os ocupantes de 
cargos temporários ao regime geral da Previdência, o que alcança os exercentes 
de mandato eletivo.  

5. A Lei nº 10.887/04, editada após a EC nº 20/98, ao incluir expressamente o 
exercente de mandado eletivo no rol dos segurados obrigatórios, desde que não 
vinculado a regime próprio de previdência, tornou possível a incidência da 
contribuição previdenciária sobre a remuneração paga ou creditada pelos entes 
da federação, a qualquer título, aos exercentes de mandato eletivo, os quais 
prestam serviço ao Estado. Nega-se provimento ao recurso extraordinário.  

Tese proposta para o tema 691: “Incide contribuição previdenciária sobre os 
rendimentos pagos aos exercentes de mandato eletivo decorrentes da prestação 
de serviços à União, a estados e ao Distrito Federal ou a municípios após o 
advento da Lei nº 10.887/2004, desde que não vinculados a regime próprio de 
previdência.” (RE 626.837 GO - GOIÁS RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI Julgamento:  25/05/2017 Órgão 
Julgador:  Tribunal Pleno Publicação ACÓRDÃO 
ELETRÔNICOREPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-
2018 PUBLIC 01-02-2018). 

O fato subjacente a ambas as decisões acima referidas (o acórdão do 
Supremo Tribunal Federal e o julgado paradigma da 1ª Turma Recursal do Rio 
Grande do Sul), para o que interessa ao presente incidente, é o mesmo: os efeitos 
previdenciários quanto ao exercício de mandato eletivo por agente político em 
período anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 20/98 e à Lei nº 
10.887/2004. 

Face a tais julgados e à pretensão no presente incidente, entendo que 
este deve prosperar, exatamente pelas razões expostas no julgado apontado 
paradigma, cujos fundamentos adoto neste voto. 



Com efeito, a partir da publicação da Emenda Constitucional nº 
20/98, qualquer pessoa física que preste serviço à União, aos estados ou aos 
municípios, mesmo sem vínculo empregatício, é segurado obrigatório do RGPS. 
Já os titulares de mandato eletivo passaram a ser considerados segurados 
obrigatórios com a edição da Lei nº 10.887/2004. É o que se extrai do acórdão 
exarado pela Corte Suprema. 

O Superior Tribunal de Justiça também tem julgados no mesmo 
sentido, inclusive em decisões monocráticas. Veja-se: 

PREVIDENCIÁRIO. AGENTE POLÍTICO. PREFEITO. SEGURADO 
FACULTATIVO ATÉA VIGÊNCIA DA LEI 10.887/2004. AUSÊNCIA DE 
RECOLHIMENTO. CÔMPUTO DETEMPO. INVIABILIDADE.1. O regime 
previdenciário estabelece, como beneficiários do regime geral de previdência 
social, os segurados obrigatórios ou facultativos, bem como seus dependentes. 2. 
São segurados obrigatórios aqueles filiados ao sistema de formacompulsória, 
por força de previsão expressa da lei, exercendo atividade remunerada. Tem 
caráter compulsório, uma vez que independeda vontade do beneficiário a sua 
inscrição no sistema.3. Na vigência do Decreto 83.080/79 (RBPS), do Decreto 
89.312/84(CLPS) e da Lei 8.213/91 (LBPS) na redação original, os 
prefeitos,assim como os titulares de mandatos congêneres, não eram 
obrigatoriamente filiados ao Regime Geral de Previdência, alteração efetivada 
tão somente com a Lei 10.887/2004, porquanto alinhada aos ditames da 
Emenda Constitucional 20/98, que fez incluir a letra "j"no inciso I do art. 11 
da Lei de Benefícios. 4. Assim, aquele que não é segurado obrigatório somente 
pode terreconhecida a sua filiação à previdência social na modalidade 
facultativa, sendo imprescindível o efetivo recolhimento decontribuições para 
fins de contagem de tempo previdenciário. 5. Não efetivado nenhum recolhimento 
atinente ao período pretendido, inviável a pretensão de averbá-lo para fins de 
considerar tempo decontribuição para fins de aposentadoria.Recurso especial 
improvido. (REsp 1493738 / PR Relator Ministro HUMBERTO MARTINS Órgão 
Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 18/08/2015 Data da 
Publicação/Fonte DJe 25/08/2015). 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 507.737 - SE (2014/0096710-9) 
RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO AGRAVANTE : 
MARCELO DA SILVA RIBEIRO ADVOGADOS : JOÃO NASCIMENTO 
MENEZES - SE000170B VICTOR HUGO CAVALHEIRO MENEZES E 
OUTRO(S) - SE000187B AGRAVADO : UNIÃO AGRAVADO : INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL 
FEDERAL - PGF - PR000000F DECISÃO ADMINISTRATIVO E 
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . AGENTE 
POLÍTICO. SEGURADO FACULTATIVO ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI 
10.887/2004. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. CÔMPUTO DE TEMPO. 
INVIABILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO.  



1. Agrava-se de decisão que negou seguimento ao Recurso Especialinterposto 
com fundamento nas alíneas a e c do art. 105, III da Constituição Federal, 
interposto contra Acórdão do Tribunal RegionalFederal da 5a. Região, assim 
ementado:  

PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. TEMPO DE SERVIÇO 
ESPECIAL,CONVERSÃO, SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO LABORADO 
SOB REGIME CELETISTA.POSSIBILIDADE. CÔMPUTO COMO 
CARÊNCIA DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DEMANDATO ELETIVO 
ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI 10.887/2004. DEPUTADO 
ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE.  

2. Em seu Apelo Especial inadmitido, defende o recorrente queentre 1.2.1987 a 
31.1.1991 não havia norma legal que enquadrasse osocupantes de cargos 
eletivos como Segurados obrigatórios, assim, nãohá que se falar em 
recolhimento de contribuição para cômputo de tal período.  

3. É o relatório. Decido. 

4. A pretensão não encontra amparo na jurisprudência desta Corte.  

5. De fato, antes da edição da Lei 10.887/2004, os titulares demandatos eletivos 
não eram filiados obrigatórios da Previdência.Assim, aquele que não é Segurado 
obrigatório somente poderá terreconhecida sua filiação ao RGPS, para fins de 
cômputo de carência,na qualidade de contribuinte facultativo, tornando, assim, 
imprescindível o efetivo recolhimento das contribuições relativas aoperíodo, a 
fim de averbá-lo para fins de ser acolhido como tempo de contribuição.  

6. Não tendo o recorrente efetivado nenhum recolhimento atinente ao período 
pretendido, inviável a pretensão de averbá-lo para finsde considerar tempo de 
contribuição para fins de aposentadoria.  

7.  Confirmando tal conclusão:  

PREVIDENCIÁRIO. AGENTE POLÍTICO. PREFEITO. SEGURADO 
FACULTATIVO ATÉA VIGÊNCIA DA LEI 10.887/2004. AUSÊNCIA DE 
RECOLHIMENTO. CÔMPUTO DETEMPO. INVIABILIDADE.1. O 
regime previdenciário estabelece, como beneficiários do regimegeral de 
previdência social, os segurados obrigatórios oufacultativos, bem como 
seus dependentes.2. São segurados obrigatórios aqueles filiados ao 
sistema de formacompulsória, por força de previsão expressa da lei, 
exercendoatividade remunerada. Tem caráter compulsório, uma vez que 
independeda vontade do beneficiário a sua inscrição no sistema.3. Na 
vigência do Decreto 83.080/79 (RBPS), do Decreto 89.312/84(CLPS) e da 
Lei 8.213/91 (LBPS) na redação original, os prefeitos,assim como os 
titulares de mandatos congêneres, não eramobrigatoriamente filiados ao 
Regime Geral de Previdência, alteraçãoefetivada tão somente com a Lei 
10.887/2004, porquanto alinhada aosditames da Emenda Constitucional 



20/98, que fez incluir a letra "j"no inciso I do art. 11 da Lei de Benefícios.4. 
Assim, aquele que não é segurado obrigatório somente pode 
terreconhecida a sua filiação à previdência social na 
modalidadefacultativa, sendo imprescindível o efetivo recolhimento 
decontribuições para fins de contagem de tempo previdenciário.5. Não 
efetivado nenhum recolhimento atinente ao período pretendido,inviável a 
pretensão de averbá-lo para fins de considerar tempo decontribuição para 
fins de aposentadoria.Recurso especial improvido (REsp. 1.493.738/PR, 
Rel. Min. HUMBERTOMARTINS, DJe 25.8.2015). 

8. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo em RecursoEspecial. 

Assim, reitero que deve prosperar o incidente interposto pelo INSS, 
a fim de estabelecer a seguinte tese: O exercente de mandato eletivo 
legislativo estadual ou municipal, em período anterior à publicação da Lei nº 
10.887/2004 e não vinculado a regime próprio de previdência social deve, em 
relação a período não abrangido por esse regime próprio, comprovar os 
recolhimentos de contribuições sociais para o Regime Geral da Previdência 
Social (RGPS).  

Aqui propõe-se uma abrangência maior para considerar também os 
mandatos eletivos estaduais, pois as razões de decidir são as mesmas, 
considerando o julgado da Corte Suprema e o acórdão paradigma, acima 
transcritos. Assim, firma-se a jurisprudência deste Colegiado Nacional sem 
necessidade de se considerar a origem do mandato eletivo e, com isso, evita-se 
repetição de incidentes idênticos ao presente, mas diferentes apenas em relação à 
origem daquele. 

No caso dos membros do Congresso Nacional, desde o ano de 1963 
estão abrangidos por Regime Próprio instituído pela Lei nº 4.284, de 20 de 
novembro de 1963), disciplinado atualmente pela Lei nº 9.506, de 30 de outubro 
de 1997, que a revogou. 

Apenas uma ressalva final: penso que deve admitido como período 
contributivo a hipótese do agente ter contribuído em período anterior à Lei nº 
10.887/2004 e com base no disposto na Lei nº 9.506/97, e a entidade pública não 
ter repetido as contribuições. 

Sendo assim, é o caso de se aplicar a Questão de Ordem nº 20 (Se a 
Turma Nacional decidir que o incidente de uniformização deva ser conhecido e 
provido no que toca a matéria de direito e se tal conclusão importar na 
necessidade de exame de provas sobre matéria de fato, que foram requeridas e 
não produzidas, ou foram produzidas e não apreciadas pelas instâncias 
inferiores, a sentença ou acórdão da Turma Recursal deverá ser anulado para 
que tais provas sejam produzidas ou apreciadas, ficando o juiz de 1º grau e a 
respectiva Turma Recursal vinculados ao entendimento da Turma Nacional sobre 
a matéria de direito). 



Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao 
incidente de uniformização para determinar que a turma de origem adeque seu 
julgado nos termos da seguinte tese: O exercente de mandato eletivo estadual ou 
municipal em período anterior à publicação da Lei nº 10.887/2004, não vinculado 
a regime próprio de previdência social, deve comprovar os recolhimentos de 
contribuições sociais para o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), 
ressalvada a hipótese de pagamentos de contribuições efetuadas com fundamento 
na Lei nº 9.506/97 e não repetidas pelo ente público. É como voto. 

 
 

GUILHERME BOLLORINI PEREIRA 
Juiz Federal 

 

 

 
Poder Judiciário 

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL 
Turma Nacional de Uniformização 

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI 
(TURMA) Nº 0005130-72.2011.4.03.6302/SP 

RELATOR: JUIZ FEDERAL GUILHERME BOLLORINI PEREIRA 

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

REQUERIDO: JOSE FERREIRA LOPES 

EMENTA 

PEDILEF. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL. 
TURMA RECURSAL CONSIDEROU COMO SEGURADO 
OBRIGATÓRIO, COMO SE FOSSE DA CLASSE 
DE EMPREGADO, O EXERCENTE DE 
MANDATO ELETIVO DE VEREADOR EM PERÍODO 
ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA EMENDA 
CONSTITUCIONAL Nº 20/98 E DA LEI Nº 10.887/2004, 
DESOBRIGADO, POR ISSO, A COMPROVAR 
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS. ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS 
DO JULGADO PARADIGMA, QUAIS SEJAM, O 
EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO EM PERÍODO 
ANTERIOR À LEI Nº 10.887/2004, DESDE QUE NÃO 
FILIADO A REGIME PRÓPRIO, ESTÁ OBRIGADO A 
COMPROVAR OS RECOLHIMENTOS DE 



CONTRIBUIÇOES PARA O REGIME GERAL DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) NA CLASSE DE 
SEGURADO FACULTATIVO. JULGADO DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL CONSIDEROU 
CONSTITUCIONAL A LEI Nº 10.887/2004. SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA TEM ACÓRDÃOS NO MESMO 
SENTIDO DO JULGADO PARADIGMA. ABRANGÊNCIA 
DA TESE PROPOSTA PARA INCLUIR TAMBÉM OS 
EXERCENTES DE MANDATOS ELETIVOS ESTADUAIS, 
JÁ QUE OS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL 
ESTÃO COBERTOS POR REGIME PRÓPRIO DESDE O 
ANO DE 1963. APLICAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 
20. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E 
PROVIDO. 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, 
conhecer e dar provimento ao incidente de uniformização, nos termos do voto do 
Juiz Relator. 

Brasília, 12 de dezembro de 2018. 

 
 

GUILHERME BOLLORINI PEREIRA 
Juiz Federal 

 


