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1. Adiro ao voto do eminente Relator no que tange ao conhecimento 
do incidente, uma vez que evidenciados os pressupostos de admissibilidade 
recursal, notadamente a divergência na interpretação do direito material entre 
Turmas Recursais de regiões diversas da Justiça Federal (art. 14, caput e § 2º, da 
Lei 10.259/01). 

  

2. No mérito, a despeito dos substanciosos argumentos articulados 
no seu bem lançado voto, peço vênia a Sua Excelência para divergir em parte. 

  

3. Eis os fatos tal como soberanamente delineados pelo acórdão 
vergastado: cuida-se de vínculo empregatício entre esposo (segurado empregado) 
que é casado, sob o regime de comunhão universal, com a empregadora 
(empresária individual[1]). Mais precisamente, reconheceu-se o direito à 
averbação do período que vai de 01/09/2004 a 01/09/2009, para fins de 
aposentação, independentemente da verificação em torno do efetivo recolhimento 
de contribuições relativamente a cada competência do interregno em liça. 

  

4. Vislumbro três possíveis soluções para a discussão. 

  

5. A primeira delas – sustentada pelo INSS em seu incidente de 
uniformização, a partir dos paradigmas colacionados – seria não admitir a 
possibilidade da configuração de autêntica relação de emprego entre cônjuges 
casados sob regime de comunhão de bens. Acena-se ao art. 8º, § 2º, da Instrução 



Normativa nº 77/2015 ("Somente será admitida a filiação do cônjuge ou 
companheiro como empregado quando contratado por sociedade em nome 
coletivo em que participe o outro cônjuge ou companheiro como sócio, desde que 
comprovado o efetivo exercício de atividade remunerada."), defendendo-se que, 
na espécie, não se está diante de sociedade em nome coletivo, mas sim de 
empresária individual. No máximo ter-se-ia, in casu, o exercício de atividade 
remunerada por segurado contribuinte individual (art. 11, V, da Lei 8.213/91) de 
quem se exige o efetivo recolhimento de contribuições previdenciárias para fins 
de aproveitamento como carência e/ou tempo de contribuição. 

  

6. A segunda solução admite essa possibilidade e, a partir da 
configuração desse vínculo, presume o recolhimento das contribuições 
previdenciárias concernentes à duração da relação empregatícia. Assim, do 
próprio reconhecimento do liame contratual-trabalhista já defluiria a possibilidade 
do aproveitamento para fins de carência e/ou tempo de contribuição. 

  

7. A terceira, por sua vez, também admite como possível reconhecer 
a existência do vínculo de emprego, porém sem presunção de recolhimento de 
contribuições. Como se verá, essa terceira via, se numa análise apressada poderia 
parecer equivalente à primeira, tem com esta substanciais diferenças não apenas 
no plano eminentemente teórico-jurídico mas também em termos práticos. 

  

8. Examino as três possíveis soluções alinhavadas. 

  

9. A primeira solução, apregoada pelo INSS em seu incidente, não 
merece prosperar, e nisso estou em pleno acordo com o voto do eminente 
Relator. 

  

10. Interessante notar que, no âmbito do Direito do Trabalho, a 
possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício entre cônjuges é tema 
objeto de acesa polêmica doutrinária. Sem embargo, nos tribunais trabalhistas, a 
orientação amplamente majoritária é a de que não há qualquer óbice jurídico ao 
reconhecimento de vínculo empregatício entre cônjuges. Com efeito, a análise dos 
diversos precedentes que tangenciam o problema revela que controvérsia é mais 
propriamente fática, notadamente em torno da configuração – a partir das provas 
reunidas aos autos – de verdadeira subordinação entre o empregador e o suposto 
empregado. A ver: 

  



RECURSO ORDINÁRIO - VINCULO EMPREGATÍCIO - PRESSUPOSTOS DA 
RELAÇÃO DE EMPREGO NÃO COMPROVADOS. A prova oral, no presente 
caso concreto, foi elemento preponderante no sentido de confirmar a real 
natureza jurídica da relação existente entre as partes (sócio e esposa) e, 
portanto, suficiente para não se reconhecer a presença de subordinação e de 
fiscalização na suposta relação jurídica firmada entre as partes. Recurso não 
provido. (TRT-1 - RO: 00115345820155010002, Relator: ANTONIO CESAR 
COUTINHO DAIHA, Data de Julgamento: 20/03/2017, Terceira Turma, Data de 
Publicação: 30/03/2017) 

  

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CÔNJUGES. Não obstante a dificuldade de se 
identificar o verdadeiro contrato de trabalho formalizado entre cônjuges, 
naquelas situações em que o empregador, pessoa física ou pessoa jurídica de 
sociedade limitada - mais formal do que real-, em que um dos sócios é quem 
age como exclusivo dono, a doutrina entende ser possível o reconhecimento de 
contrato de trabalho entre cônjuges. Nesta vereda, não se pode admitir o 
matrimônio como forma de inclusão no quadro societário de uma empresa, 
muito menos como forma de rescisão do contrato de trabalho, quando este já 
estava em curso. Desta forma, deve-se perquirir acerca da existência das 
características básicas do contrato de trabalho: onerosidade, trato sucessivo, 
comutatividade e subordinação. No que tange à subordinação, é de salientar o 
caráter jurídico desta, como ressalta o Ministro Maurício Godinho Delgado, o 
qual afirma que: a subordinação classifica-se, inquestionavelmente, como um 
fenômeno jurídico, derivado do contrato estabelecido entre trabalhador e 
tomador de serviços, pelo qual o primeiro acolhe o direcionamento objetivo do 
segundo sobre a forma de efetuação da prestação do trabalho (in Curso de 
Direito do Trabalho - 4ª edição, São Paulo, Editora LTr, 2005, página 303, texto 
em destaque). Por fim, a relação more uxorio (marido e mulher) não se confunde 
com a relação empregatícia, sendo possível a persistência da subordinação 
jurídica empregatícia.(TRT-10 - RO: 02619201210110000 DF 02619-2012-101-
10-00-0 RO, Relator: Desembargador Dorival Borges de Souza Neto, Data de 
Julgamento: 19/03/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: 28/03/2014 no DEJT) 

  

11. Da mesma forma, sabendo-se que a legislação previdenciária 
contempla previsão normativa de enquadramento como segurado empregado (art. 
11, I, 'a’, da Lei 8.213/91) a partir dos requisitos essenciais da relação empregatícia 
(CLT, art. 3º), não se divisa óbice jurídico ao reconhecimento de relação de 
emprego entre cônjuges com os reflexos previdenciários próprios. Nesse 
compasso, a restrição agasalhada no art. 8º, § 2º, da Instrução Normativa nº 
77/2015 ("Somente será admitida a filiação do cônjuge ou companheiro como 
empregado quando contratado por sociedade em nome coletivo em que participe 
o outro cônjuge ou companheiro como sócio, desde que comprovado o efetivo 
exercício de atividade remunerada.") não encontra supedâneo legal e, portanto, 
deve ser tida como ilegítima. 

  



12. Na matéria, colaciono os seguintes precedentes do nosso 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, do Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região e do Tribunal Regional Federal da 5ª Região: 

  

PREVIDENCIÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TEMPO DE SERVIÇO - 
NÃO PERDE A QUALIDADE DE SEGURADO CÔNJUGE QUE TRABALHA 
NA FIRMA DO OUTRO CONSORTE. I.Não perde a qualidade de segurado, o 
fato de um cônjuge trabalhar na qualidade de empregado para firma individual 
de titularidade de outro. II. In casu, se o INSS não nega a prestação de serviços, 
lhe é obviamente vedado recursar-se a computar o tempo dela decorrente para 
fins de aposentadoria previdenciária. III. Preliminar rejeitada e negado 
provimento à Apelação e à Remessa, tida como interposta. (AMS 0021832-
08.1992.4.01.0000 / MG, Rel. JUIZ CARLOS FERNANDO MATHIAS, 
SEGUNDA TURMA, DJ p.14 de 08/04/1999) 

  

PREVIDENCIARIO: ABONO DE PERMANENCIA EM SERVIÇO. VINCULO 
EMPREGATICIO ENTRE CONJUGES. LEGALIDADE. 

I- O TEMPO DE SERVIÇO RESULTANTE DE RELAÇÃO 
EMPREGATICIA ESTABELECIDA ENTRE CONJUGES E DE SER 
RECONHECIDO COMO VALIDO PARA FINS 
PREVIDENCIARIOS.PRECEDENTES DE TRF. II- RECURSO PROVIDO. 
(TRF 3ª Região, SEGUNDA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 66463 - 
0206412-48.1989.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ARICE 
AMARAL, julgado em 03/09/1996, DJ DATA:02/10/1996 PÁGINA: 74295) 

  

PREVIDENCIARIO. APOSENTADORIA. COMPUTO DO TEMPO DE 
SERVIÇO PRESTADO COMO EMPREGADO DO CONJUGE. PEDIDO DE 
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. 
INDEFERIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. EXCLUSÃO DO 
TEMPO EM QUE O SEGURADO PRESTOU SERVIÇO A FIRMA 
INDIVIDUAL PERTENCENTE A SUA ESPOSA. INCABIMENTO. 
INEXISTENCIA DE VEDAÇÃO LEGAL A QUE SEJA COMPUTADO O 
TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COM EMPREGADO DO CONJUGE, 
MESMO EM SE TRATANDO DE PATRIMONIO REALIZADO SOB O 
REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PROVA 
DOCUMENTAL PLENA DO TEMPO DE SERVIÇO DESCUTIDO. 
IMPROVIMENTO DO RECURSO. (PROCESSO: 9305032368, AC21763/AL, 
DESEMBARGADOR FEDERAL RIDALVO COSTA, Primeira Turma, 
JULGAMENTO: 18/03/1993, PUBLICAÇÃO: DJ 11/06/1993 - Página 22571) 

  



13. Oportuno mencionar, outrossim, que o próprio Conselho de 
Recursos do Seguro Social (CRSS) tem precedente recente nessa mesma direção 
(Resolução nº 15, de 24 de maio de 2017, Rel. Conselheiro Victor Machado 
Marini), curvando-se precisamente a esse magistério jurisprudencial. 

  

14. Afastada, nesses termos, a pretensa impossibilidade de 
reconhecimento de reflexos previdenciários à relação empregatícia entre cônjuges, 
é de se observar que, no caso em apreço, o acórdão fustigado, a partir das provas 
dos autos – basicamente, a CTPS do autor e a comprovação 
de algumas contribuições previdenciárias recolhidas no período em testilha -, 
assentou a existência da qualidade de segurado empregado ao lume do vínculo de 
emprego mantido com a sua esposa (empresária individual). 

  

15. Aqui, caminho para o exame do ponto específico que distingue a 
segunda e a terceira solução acima esboçadas: a presunção de recolhimento, a 
partir desse vínculo de emprego, ou a necessidade da comprovação do efetivo 
pagamento das contribuições previdenciárias atinentes ao interregno. 

  

16. Nesse ponto, inclino-me para a terceira via. 

  

17. Certo, a presunção de recolhimento das contribuições 
previdenciárias é a regra geral em se cuidando de relação empregatícia. O art. 34, 
I, da Lei 8.213/91 - na mesma toada do art. 33, § 5º, da Lei de Custeio - corrobora 
essa regra geral, conquanto sequer seria imprescindível regra expressa a respeito; 
aliás, tanto seria dispensável regramento expresso a respeito que a jurisprudência 
do STJ, dos TRF’s e desta própria TNU já reconhecia a presunção de recolhimento 
de contribuição previdenciária ao segurado empregado doméstico mesmo antes do 
advento da Lei Complementar 150/15, que, alterando a redação do mencionado 
art. 34, I, da LBPS, estendeu explicitamente a essa classe de segurado a presunção 
que já era prevista em relação aos segurados empregado e trabalhador avulso. A 
tônica desse entendimento é muito clara: não se deve imputar à parte 
hipossuficiente na relação o ônus pelo descumprimento de um dever que incumbia 
ao empregador, cuja fiscalização compete à Previdência Social (mais 
precisamente, à Receita Federal do Brasil, no cenário atual de distribuição de 
competências administrativo-tributárias). Noutras palavras, não se poderia exigir 
do empregado, parte mais frágil da relação, que acompanhasse e provocasse o 
cumprimento da obrigação de repasse das contribuições por parte do seu 
empregador. 

  



18. Na relação empregatícia entabulada entre cônjuges casados sob 
regime de comunhão de bens, não se pode perder de perspectiva que o não 
cumprimento da obrigação legal de recolher as contribuições previdenciárias do 
segurado empregado acaba, na prática, redundando em benefício do casal: 
"poupa-se” o valor que haveria, ope legis, de ser repassado à Previdência Social. 
A valer a presunção do recolhimento, em casos tais, o segurado empregado 
acabaria tirando duplo proveito: afora essa "economia”, ainda poderia utilizar-se 
de um presumido, de um fictício recolhimento de contribuição social para lograr o 
benefício previdenciário ambicionado. Somando-se a isso, é inegável a 
constatação de que o vínculo marital esmaece sobremaneira a hipossuficiência do 
segurado empregado frente ao seu cônjuge empregador, hipossuficiência essa que 
está no cerne do raciocínio presuntivo recém explanado. 

  

19. Como se percebe, a existência de vínculo conjugal entre o 
segurado empregado e seu empregador encerra circunstância cuja importância não 
pode ser menoscabada, sendo impróprio colocar tal relação de emprego lado a 
lado, para fins previdenciários, à relação empregatícia entre duas pessoas que não 
mantêm liame marital. Essa desequiparação, em se cuidando de casamento sob 
regime de comunhão de bens, assume robustez ainda mais saliente, na medida em 
que o cônjuge se beneficiaria duplamente, como visto, com o inadimplemento das 
contribuições previdenciárias. 

  

20. Portanto, se de um lado não se pode negar a possibilidade da 
caracterização de um segurado empregado pelo simples fato de o vínculo 
empregatício ter sido mantido com o seu cônjuge com quem casado sob regime de 
comunhão de bens, de outro lado não se deve reconhecer uma presunção de 
recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias. Com essa ressalva, de 
uma só tacada, minora-se significativamente o espaço para fraudes e prestigia-se 
o caráter contributivo do sistema. 

  

21. De resto, algumas considerações merecem ser feitas. 

  

22. Primeiro, não se está a negar vigência ao art. 34, I, da Lei 
8.213/91 ou ao art. 33, § 5º, da Lei 8.212/91, mas, simplesmente, a interpretá-los 
sistematicamente com postulados normativos inerentes ao casamento e ao seu 
regime de bens. Sem dúvida, reduz-se o alcance de tais preceitos para não aplicá-
los em caso de segurado empregado que mantenha vínculo empregatício com seu 
cônjuge com quem casado sob regime de comunhão de bens. Noutras palavras, 
trata-se de interpretação sistemática (método hermenêutico) que resulta em uma 
interpretação restritiva (quanto ao resultado interpretativo) da norma legal, algo 
por demais frequente no dia a dia da atividade judicante. 



  

23. Ainda que se quisesse dizer que tais regras legais não admitiriam 
interpretação restritiva – algo para que, de minha parte, não conseguiria encontrar 
justificativa plausível, já que, insista-se, trata-se de operação interpretativa versada 
já nos clássicos da hermenêutica jurídica -, o que admito apenas por amor ao 
debate, poder-se-ia raciocinar a partir da interessante teoria da derrotabilidade 
das regras[2] jurídicas defendida pelo jusfilósofo inglês Herbert Hart no seu 
célebre artigo "The Adscription of Responsability and Rights", publicado no ano 
de 1948. 

  

24. Em apertadíssima síntese, a teoria da derrotabilidade 
(defeasibility) das regras jurídicas parte da premissa segundo a qual é impossível 
ao legislador prever, de forma expressa, todas as exceções a certa regra geral, 
diante das múltiplas e inesgotáveis possibilidades que a vida tem a oferecer. 
Devem ser admitidas, portanto, exceções implícitas albergadas pelo ordenamento 
jurídico, as quais o próprio legislador teria admitido fosse-lhe possível antever 
uma situação fática muito peculiar que aflorou no seio de determinado processo 
judicial. 

  

25. Sobre o assunto, que já figura há um bom tempo no cenário 
doutrinário pátrio[3], é importante acentuar que 

  

"A derrotabilidade é um problema jurídico eminentemente 
interpretativo. Não se relaciona, diretamente, a temas atinentes à revogação ou 
derrogação, mas trata de problemas relativos à aplicação do direito em diferentes 
contextos físicos e jurídicos. Ao contrário do que pode parecer a quem não 
conhece o assunto, a derrotabilidade não significa a defesa de algum relativismo 
ou subjetivismo. Dentro da dogmática jurídica hodierna, presencia-se certo flerte 
com propostas teóricas que desconsideram facilmente as previsões do direito 
positivo e propugnam por soluções apegadas a um decisionismo subjetivista. Essa 
passividade com que se tem tratado a desconsideração do direito positivo motivou 
o estudo da derrotabilidade, exatamente por ser uma teoria que se propõe a 
representar seriamente a não-aplicação da mensagem literal do direito 
positivo" (VASCONCELOS, Fernando Andreoni. O Conceito de Derrotabilidade 
Normativa. Dissertação de mestrado, UFPR). 

  

26. Também é digna de menção, para uma melhor compreensão da 
teoria, a síntese ofertada pelo professor Dirley da Cunha Júnior[4]: 

  



"A derrotabilidade da norma jurídica significa a possibilidade, no 
caso concreto, de uma norma ser afastada ou ter sua aplicação negada, sempre 
que uma exceção relevante se apresente, ainda que a norma tenha preenchido 
seus requisitos necessários e suficientes para que seja válida e aplicável. 

Em razão dessa teoria, toda norma, seja ela qualificada como regra 
ou princípio, está sujeita a exceções que não são previstas de forma exaustiva, 
podendo, em face da incidência da exceção, ser superada ou derrotada de acordo 
com o caso concreto e a argumentação desenvolvida (neste sentido, interessante 
o artigo de Fernando Andreoni Vasconcellos). 

Hart percebeu que em razão da impossibilidade de as normas 
preverem as diversas situações fáticas, ainda que presentes seus requisitos, elas 
contém, de forma implícita, uma cláusula de exceção (tipo: a menos que), de 
modo a ensejar, diante do caso concreto, a derrota/superação da norma. 

Porém, embora possa uma norma jurídica ser derrotada/afastada 
diante do caso concreto, ela continua sendo aplicada a casos normais, pois, 
como advertiu Hart, uma norma que é excepcionada diante de um hard case, é 
ainda uma norma." 

  

27. De se notar que a derrotabilidade de uma regra jurídica é 
facilmente identificada nos mais diversos ramos do direito brasileiro. Apenas 
para trazer à baila alguns exemplos, indaga-se: onde estão previstas 
expressamente as causas supralegais de exclusão da culpabilidade, tão 
consagradas no Direito Penal? Não se trata de exceções implícitas que, ao fim e 
ao cabo, impedem a incidência de regras penalizadoras? E o caso do aborto do 
feto anencéfalo, em que regra expressa está previsto? Não representa ele uma 
exceção implícita à incidência do tipo penal atinente ao aborto? 

  

28. Na seara do Direito da Seguridade Social, pergunto: o art. 20, § 
3º, da LOAS não trazia um requisito matemático, objetivo, e, mesmo assim, a 
jurisprudência consagrou que a miserabilidade poderia restar 
comprovada no caso concreto ainda que a renda familiar per capita fosse 
superior a ¼ do salário mínimo? Não se trata da criação, para um caso concreto, 
de uma exceção não comtemplada expressamente pela regra em foco (implícita, 
portanto)? 

  

29. Aliás, especificamente acerca da interpretação desse preceito 
legal, o eminente professor e Juiz Federal Juliano Taveira Bernardes, em 
primoroso voto proferido no julgamento do Recurso Inominado n. 
200535007164388 – na Turma Recursal de Goiás, que tive a honra de compor -, 
ainda nos idos de 31/01/2006, já sublinhava, com propriedade: 



  

"A questão remete também ao problema da "derrotabilidade" das 
normas. 

Assunto pouco enfrentado no direito brasileiro, o fenômeno da 
"derrotabilidade" tem a ver com a inaplicação, total ou parcial, de certa regra 
jurídica, muito embora se confirme a exteriorização dos pressupostos a partir 
dos quais se deveria normalmente aplicar a regra. Conforme ensina PABLO 
NAVARRO, como o legislador não pode prever as infinitas circunstâncias que 
irão aparecer no futuro, as regulações normativas estão abertas a exceções que 
"derrotam" a qualificação jurídica inicialmente proposta pela autoridade 
normativa. Certo, algumas vezes, essas exceções são expressamente introduzidas 
no contexto regulatório pelo próprio legislador, mas, em outras ocasiões, tais 
exceções estão implícitas no ordenamento jurídico, razão por que devem ser 
identificadas no momento da aplicação das normas. Assim, para HART, 
somente seria possível enumerar as condições normais de aplicação dos 
conceitos jurídicos, razão por que devem tais condições ser acompanhadas de 
uma cláusula aberta ("a menos que..."). 

Tal como explica HART no capítulo VII de seu famoso livro O 
conceito de direito, o direito possui inegável "textura aberta", pois as regras têm 
"exceções insuscetíveis de afirmação exaustiva". Os legisladores humanos não 
podem ter "conhecimento de todas as possíveis combinações de circunstâncias 
que o futuro pode trazer". Logo, dessa incapacidade de antecipação normativa 
deriva uma "relativa indeterminação de finalidade" do direito, sem que daí se 
possa extrair, porém, uma ausência de vinculação ao comando das regras, pois 
uma "regra que termina com a expressão 'a menos que...' é ainda uma regra." 

Dito isso, sem discutir a abstrata compatibilidade constitucional da 
regra prevista no § 3º do art. 20 da Lei 8.742/93, objeto de decisão do STF na 
ADIn 1.232/DF, pode ocorrer que essa norma apresente antinomia no caso 
concreto, em razão de algum princípio que se deve aplicar à hipótese sub judice. 

E não há nada de errado nisso. 

Mesmo uma regra cuja constitucionalidade tenha sido reconhecida 
pelo STF pode deixar de ser aplicada concretamente, quando, consideradas todas 
as circunstâncias do caso (all things considered), no lugar dela, deva preponderar 
a aplicação de regra de exceção (implícita ou explícita) decorrente da 
concretização de princípio constitucional contraposto ao que lhe dá fundamento. 

Nesse rumo, - repito, mesmo sem questionar a constitucionalidade 
do dispositivo legal -, não há como fugir da exegese segundo a qual o requisito 
econômico previsto no § 3º do art. 20 da Lei 8.742/93 não é absoluto." (Turma 
Recursal dos JEF's de Goiás, Recurso n. 200535007164388, Rel. Juiz Federal 
Juliano Taveira Bernardes, DJ de 31/01/2006) 

  



30. Indubitavelmente, o acionamento de tal teoria há de ser feita 
com absoluta parcimônia e mediante forte carga argumentativa que 
demonstre a excepcionalidade da específica situação concreta em análise que 
está a justificar o reconhecimento da inaplicabilidade da regra jurídica a despeito 
de aparentemente verificado o enquadramento no seu suporte fático e da 
inexistência de uma exceção expressa na lei, identificando-se, pois, uma exceção 
implícita ao ordenamento jurídico que está a obviar a sua incidência. 

  

31. Trazendo esse raciocínio ao problema ora exame, digo que 
busquei argumentar mais acima em torno da excepcionalidade da situação 
encontrada – repise-se, vínculo empregatício entre cônjuges casados entre si sob 
regime de comunhão de bens – para justificar seja ressalvada a regra geral da qual 
se extrai a presunção do recolhimento de contribuições previdenciárias face ao 
segurado empregado. Destarte, ainda que se quisesse dizer que não haveria 
margem interpretativa para concluir por uma exegese restritiva dos arts. 34, I, da 
Lei 8.213/91 e 33, § 5º, da Lei 8.212/91 – em ordem a entender que não se aplicam 
em caso de segurado empregado sujeito a vínculo empregatício com o cônjuge 
com quem é casado sob o regime de comunhão de bens -, ainda assim estar-se-ia 
reconhecendo uma exceção implícita à regra geral que apregoa essa presunção de 
recolhimento. 

  

32. Finalmente, um último esclarecimento que convém fazer é o de 
que, ao não se presumir o recolhimento das contribuições previdenciárias, não se 
está a negar a própria existência da qualidade de segurado empregado, tampouco 
se está a afirmar que o enquadramento se daria como segurado contribuinte 
individual. Inúmeras são as diferenças, valendo citar, dentre outras: (a) a alíquota 
da contribuição será de 8%, 9% ou 11%, a depender da faixa salarial do segurado 
empregado, e não de 20%; (b) fará jus a auxílio-acidente, algo inacessível ao 
segurado contribuinte individual; (c) ser-lhe-á dispensada a carência para o 
salário-maternidade, o que tampouco se aplicaria em se cuidando de segurado 
contribuinte individual. É dizer, seu enquadramento será como segurado 
empregado, embora exigível a comprovação do recolhimento das contribuições 
previdenciárias em relação ao período que se pretende aproveitar para fins de 
concessão de benefício previdenciário. 

  

33. Em síntese, voto pelo provimento parcial do incidente de 
uniformização, fixando a seguinte tese: “O fato de se tratar de vínculo 
empregatício mantido entre cônjuges casados sob regime de comunhão de bens 
(parcial ou universal) não impede o reconhecimento da qualidade de segurado 
empregado, contanto que comprovado o efetivo recolhimento das contribuições 
sociais pertinentes ao período (na época própria ou ulteriormente) que se 
pretende aproveitar para fins de concessão de benefício previdenciário.". 



  

34. Uma vez assentada a tese jurídica aplicável ao caso, sobreleva 
apontar que a verificação acerca das competências em relação às quais houve o 
efetivo recolhimento de contribuição previdenciária demanda o exame das provas 
adunadas aos autos, sendo de rigor, portanto, a aplicação da 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."), com a remessa dos autos à egrégia Turma Recursal de 
origem. Desde já, ressalve-se a possibilidade de o autor recolher, na forma prevista 
pela legislação, as contribuições previdenciárias eventualmente não recolhidas no 
período de vigência da relação empregatícia (01/09/2004 a 01/09/2009). 

 

GABRIEL BRUM TEIXEIRA 

JUIZ FEDERAL 

 

 

[1] Lembre-se que não há distinção patrimonial em se cuidando de 
empresário individual, porquanto inexistente personalidade jurídica, em que pese 
a utilização de nome fantasia (Loja Marimar). 

[2] Embora muitos prefiram falar em 
derrotabilidade das normas jurídicas, reputo mais adequado falar em 
derrotabilidade das regras jurídicas, já que, em relação aos princípios jurídicos 
(que se engastam no gênero normas jurídicas), não soa novidade a quem quer que 
seja a possibilidade de sua ponderação diante do caso concreto, haja vista se tratar 
de mandados de otimização (Alexy). 

[3] Por todos: Juliano Taveira Bernardes e Olavo Augusto Vianna 
Alves Ferreira, in Direito Constitucional, v. 16, Tomo I, Ed. JusPodivm; Dirley da 
Cunha Júnior, in Curso de Direito Constitucional, 12ª edição, Ed. JusPodivm; 
Pedro Lenza, in Direito Constitucional Esquematizado, 15ª edição, Ed. Saraiva). 

[4] Fonte: https://dirleydacunhajunior.jusbrasil.com.br/artigos/207
200076/o-que-e-derrotabilidade-das-normas-juridicas 

36. Pelo exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao 
incidente de uniformização.  
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
5003697-34.2016.4.04.7210/SC 

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 

REQUERENTE: MARTINHO SANTIN 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

 

VOTO VENCIDO 

RELATÓRIO 

Trata-se de pedido de uniformização interposto pelo INSS (evento 
37) face ao seguinte julgado da 2ª Turma Recursal de Santa Catarina: 

Trata-se de recurso da parte autora contra sentença de parcial procedência q ue 
, embora tenha reconhecido o efetivo trabalho exercido pelo segurado de 
01/05/1997 a 30/12/2003, deixou de reconhecer a possibilidade de averbação 
dos períodos requeridos na inicial, de 01/05/1997 a 30/12/2003 (por ausência de 
contribuições) e 01/09/2004 a 01/09/2009 (por inexistência de vínculo 
empregatício entre cônjuges e, ainda, por ausência de contribuições devidas). 
Indeferiu, outrossim, o pedido de benefício da justiça gratuita.  

Alega, preliminarmente, que deveria ser concedido o benefício da justiça 
gratuita, tendo em vista a afirmação de que não tem condições de arcar com as 
custas e demais despesas processuais. No mérito, afirma que a empresa de sua 
esposa, para quem alega ter trabalhado nos períodos controversos, recolheu as 
contribuições previdenciárias devidas, ao menos no período de 01/09/2004 a 
01/09/2009, conforme comprovariam os documentos juntados com o recurso e o 
registro do CNIS antes de sua retificação pelo INSS (em razão do entendimento 
de ser indevido o vínculo empregatício com cônjuge proprietária de firma 
indivdual). Por fim, afirma que a regular anotação em CTPS seria suficiente ao 
reconhecimento do vínculo. Pretende, em síntese, portanto: 1) o reconhecimento 
dos períodos de 01/05/1997 a 30/12/2003 e 01/09/2004 a 01/09/2009; 2) a 
expedição de guia para recolhimento das contribuições do período de 
01/05/1997 a 30/12/2003; 3) a concessão da aposentadoria por tempo de 
contribuição desde a DER.  



O recurso merece parcial provimento.  

Gratuidade de justiça. Esta Turma, a partir da sessão de julgamento do dia 
15/03/2016, passou a entender pela inaplicabilidade de critérios numéricos para 
a concessão da gratuidade de justiça, bastando apenas que a parte declare não 
possuir condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo 
do próprio sustento ou de sua família, cabendo à parte contrária o ônus de elidir 
a presunção de veracidade daí surgida (art. 99, §3º, do Código de Processo 
Civil).  

É esse o entendimento pacificado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no 
julgamento do Incidente Uniformização de Jurisprudência - Recurso Cível n. 
50008804-40.2012.404.72100/RS, Terceira Turma, Relator Carlos Eduardo 
Thompson Flores Lenz, D.E. 07/03/2013. Destaco, também, recente decisão 
nesse sentido: TRF4, Agravo de Instrumento nº 5051840-87.2015.4.04.0000/RS, 
6ª TURMA, Relator Juiz Federal Hermes Siedler da Conceição Júnior, 
26/02/2016.  

É essa, também, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, conforme 
Informativo de Jurisprudência n. 528, de 23/10/2013.  

Assim, há que ser reformada a sentença no que se refere à gratuidade de justiça 
indeferida, tendo em vista que a parte autora declarou não poder arcar com as 
despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de seus familiares (evento 
1, DECLPOBRE3).  

Atividade urbana comum.  

Pretende a parte autora o cômputo dos períodos de 01/05/1997 a 30/12/2003 e 
01/09/2004 a 01/09/2009 para fins de concessão do benefício de aposentadoria 
por tempo de contribuição.  

Acerca da controvérsia, assim dispôs a sentença recorrida:  

Do tempo de serviço urbano A parte autora postula o reconhecimento do 
trabalho urbano nos períodos de 1º.5.1997 a 30.12.2003, no qual alega ter 
trabalhado na empresa Loja Marimar, como vendedor e posteriormente 
como procurador, e de 1º.9.2004 a 1º.9.2009, registrado em carteira de 
trabalho como laborado na empresa Loja Marimar. A autarquia deixou de 
considerar os períodos em questão, sob o fundamento de que não é 
possível o reconhecimento de vínculo empregatício entre cônjuges em 
empresa individual. Ressaltou que o vínculo empregatício entre cônjuges 
somente se admite quando um dos cônjuges é contratado por sociedade 
em nome coletivo em que participe o outro cônjuge, desde que comprovado 
o efetivo exercício de atividade remunerada (evento 1, PROCADM4, p. 72 
e p. 89-91). A certidão de casamento anexada no evento 1 (PROCADM4, 
p. 4) comprova que o autor, de fato, é casado com Marinês Dall Agnol 
Santin desde 5.5.1989, em regime de comunhão universal de bens. Os 
requerimentos de empresário juntados no evento 1 (PROCADM4, p. 38-
41) dão conta do início das atividades da firma individual em nome de 
Marinês Dall Agnol Santin em 1º.4.1996. Para comprovar o efetivo 



exercício das atividades de vendedor e procurador, no período d e 
1º.5.1997 a 30.12.2003, o autor apresentou notas fiscais emitidas pela 
empresa Marinês Dall Agnol Santin - ME, nome fantasia 'Loja Marimar', 
nas quais consta anotação do nome do autor como 'transportador' (evento 
1, PROCADM4, p. 42-52). Foram ouvidas testemunhas na via 
administrativa, que confirmaram o labor do autor na loja de propriedade 
da esposa, durante o período postulado (evento 1, PROCADM4, p. 57-60). 
O conjunto probatório demonstra que o autor, efetivamente, exerceu 
atividades laborativas na Loja Marimar, no período de 1º.5.1997 a 
30.12.2003. Entretanto, da análise do Cadastro Nacional de Informações 
Sociais - CNIS observa-se que, com relação ao período de 1º.5.1997 a 
30.12.2003, não houve recolhimento de contribuições (evento 1, 
PROCADM4, p. 74-79). De outro lado, infere-se da CTPS que o autor 
manteve vínculo empregatício com a empresa da esposa, Marinês Dal 
Agnol Santin ME., no período de 1º.9.2004 a 1º.9.2009, no cargo de 
vendedor (evento 1, PROCADM4, p. 9). Consoante se observa de consulta 
ao CNIS, no que tange ao referido intervalo, somente houve recolhimento 
de contribuições nas competências 07/2009 a 09/2009, sendo que o 
recolhimento referente à competência 07/2009 se deu abaixo do valor 
mínimo (sendo necessária a complementação, consoante análise 
administrativa), e as competências de 08/2009 e 09/2009 já foram 
consideradas na contagem administrativa, como períodos de contribuição. 
É certo que as anotações em CTPS presumem-se verdadeiras, salvo prova 
de fraude. (TRF 4ª Região, Autos 200004010961306-RS, rel. Des. Fed. 
Paulo Afonso Brum Vaz, DJU 10.09.2003) e, via de regra, representam 
prova plena do vínculo empregatício, podendo ser computados para todos 
os fins, inclusive para efeito de carência, pois a obrigação de recolher as 
contribuições previdenciárias é encargo do empregador. Ocorre que, do 
mesmo modo que a ausência de qualquer registro do vínculo na Carteira 
não impede o seu reconhecimento, inclusive em demandas na Justiça 
Federal (quando o for para fins previdenciários), há a viabilidade de 
desconsideração da anotação quando forem constatadas irregularidades 
ou quando houver indícios de simulação, caso este em que se poderá 
concluir pela inexistência do pacto. De fato, no caso concreto, verifica-se 
a presença de irregularidades. No caso, as anotações em CTPS não 
constituem início de prova material da prestação do labor, porque a 
suposta empregadora é cônjuge do autor, titular de empresa individual, 
cuja personificação se confunde com a pessoa natural. Ademais, observa-
se no registro de Cadastro Nacional de Informações que não houve 
recolhimentos das contribuições previdenciárias (salvo as duas 
competências já computadas e o recolhimento a menor, já mencionados). 
É possível inferir que se trata de empresa familiar, na qual a cônjuge do 
autor é a proprietária e o autor, supostamente, exerceu funções na 
empresa. Ou seja, o autor trabalha no referido empreendimento em 
proveito de sua própria família e não como empregado propriamente dito. 
Assim, o regime a que o autor se submete não consiste em relação de 
emprego, conforme previsto no art. 3º da Consolidação das Leis do 
Trabalho. Isso porque não estão presentes os requisitos que a 
caracterizam, notadamente a subordinação hierárquica. Ora, o regime 
fixado por ocasião do enlace matrimonial do autor foi o de comunhão 
universal de bens. Logo, tanto a renda quanto a própria empresa passam 



a ser também de titularidade do autor. Isto posto, o tratamento não pode 
ser o mesmo que aquele dispensado ao empregado comum. Na presente 
situação, admitir o cômputo de tempo de serviço sem o devido 
recolhimento das contribuições seria autorizar que o autor se beneficiasse 
da própria torpeza, mesmo porque ele próprio se beneficiou pelo não 
recolhimento das contribuições previdenciárias ao seu devido tempo. 
Assim, embora não haja proibição legal de contratação de consorte como 
empregado, em firma individual, também não se pode desprezar a 
necessidade de recolhimento de contribuições, eis que a empresa, 
especialmente em caso de casamento pelo regime de comunhão universal, 
é de propriedade de ambos os cônjuges. Tal fato enseja responsabilidade 
direta e pessoal do cônjuge supostamente contratado como empregado ao 
recolhimento das devidas contribuições previdenciárias. Em outras 
palavras, o autor não se caracteriza como segurado do RGPS na 
qualidade de 'empregado', mas sim como contribuinte individual, 
portanto, responsável por seus próprios recolhimentos. Desse modo, não 
é possível o reconhecimento dos períodos de atividade urbana, para fins 
de tempo de serviço. Resta reconhecido, apenas, o exercício de atividade 
laborativa, no período de 1º.5.1997 a 30.12.2003 na empresa Loja 
Marimar. Para fins de eventual cômputo de tempo de serviço/contribuição 
dos períodos ora postulados - tanto do período com registro em CTPS 
quanto do intervalo ora reconhecido - seria necessário o recolhimento de 
contribuições previdenciárias na condição de contribuinte individual, o 
que não foi demonstrado. Não havendo reconhecimento de períodos para 
fins de cômputo de tempo de serviço, resta mantida a decisão proferida na 
via administrativa, que indeferiu o benefício de aposentadoria por tempo 
de contribuição postulado pelo autor.  

No caso dos autos, o segurado alega ter trabalhado como empregado de sua 
esposa nos períodos de 01/05/1997 a 30/12/2003 e 01/09/2004 a 01/09/2009.  

Possui anotação em CTPS apenas para o período de 01/09/2004 a 01/09/2009, 
cujo reconhecimento não foi deferido administrativamente em razão do 
entendimento constante da Instrução Normativa nº 77/PRES/INSS, de 2016 (art. 
8º, §2º), de que 'Somente será admitida a filiação do cônjuge ou companheiro 
como empregado quando contratado por sociedade em nome coletivo em que 
participe o outro cônjuge ou companheiro como sócio, desde que comprovado o 
efetivo exercício de atividade remunerada' (evento 1, PROCADM4, pp. 89/91). 
Tratando-se de empresa individual de sua esposa, inviabilizado estaria o 
reconhecimento do vínculo empregatício.  

Quanto ao período de 01/05/1997 a 30/12/2003, pleiteou o reconhecimento 
mediante Justificação Administrativa, que lhe foi parcialmente favorável (evento 
1, PROCADM4, pp. 55/63), tendo sido a averbação indeferida pela mesma 
razão: não seria possível o vínculo de emprego com esposa empresária 
individual, ante a já citada Instrução Normativa nº 77/PRES/INSS, de 2016 (art. 
8º, §2º) (evento 1, PROCADM4, p. 72).  

A sentença, como visto, em face do início de prova material apresentado, 
reconheceu o exercício de atividade laborativa pelo autor no período de de 
01/05/1997 a 30/12/2003, condicionando o seu aproveitamento para 



aposentadoria ao recolhimento das contribuições devidas. O mesmo se disse 
quanto ao período de 01/09/2004 a 01/09/2009, anotado em CTPS, 
acrescentando-se, ainda, que seria inviável o reconhecimento de vínculo 
empregatício entre cônjuges, especialmente em face da suposta ausência de 
contribuições e de que são casados em regime de comunhão universal.  

Extrai-se dos autos e do procedimento administrativo (evento 1, PROCADM4) 
que a controvérsia entre as partes resume-se à possibilidade de caracterização 
de vínculo de emprego entre cônjuges quando um deles é empresário individual.  

Penso que inexiste óbice formal na legislação para o reconhecimento da relação 
de emprego entre cônjuges, ainda que o empregador titularize empresa 
individual, desde que comprovados os requisitos para tanto, quais sejam, a 
habitualidade, onerosidade, pessoalidade e a subordinação, sendo esta última 
aferida em face do conceito de suordinação jurídica, pelo qual o contratado 
acolhe o direcionameto objetivo do contratante sobre a forma de prestação do 
trabalho:  

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CÔNJUGES. Não obstante a dificuldade de 
se identificar o verdadeiro contrato de trabalho formalizado entre 
cônjuges, naquelas situações em que o empregador, pessoa física ou 
pessoa jurídica de sociedade limitada - mais formal do que real-, em que 
um dos sócios é quem age como exclusivo dono, a doutrina entende ser 
possível o reconhecimento de contrato de trabalho entre cônjuges. Nesta 
vereda, não se pode admitir o matrimônio como forma de inclusão no 
quadro societário de uma empresa, muito menos como forma de rescisão 
do contrato de trabalho, quando este já estava em curso. Desta forma, 
deve-se perquirir acerca da existência das características básicas do 
contrato de trabalho: onerosidade, trato sucessivo, comutatividade e 
subordinação. No que tange à subordinação, é de salientar o caráter 
jurídico desta, como ressalta o Ministro Maurício Godinho Delgado, o 
qual afirma que: a subordinação classifica-se, inquestionavelmente, como 
um fenômeno jurídico, derivado do contrato estabelecido entre 
trabalhador e tomador de serviços, pelo qual o primeiro acolhe o 
direcionamento objetivo do segundo sobre a forma de efetuação da 
prestação do trabalho (in Curso de Direito do Trabalho - 4ª edição, São 
Paulo, Editora LTr, 2005, página 303, texto em destaque). Por fim, a 
relação more uxorio (marido e mulher) não se confunde com a relação 
empregatícia, sendo possível a persistência da subordinação jurídica 
empregatícia.(TRT-10 - RO: 02619201210110000 DF 02619-2012-101-
10-00-0 RO, Relator: Desembargador Dorival Borges de Souza Neto, 
Data de Julgamento: 19/03/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: 
28/03/2014 no DEJT)  

Colhe-se, ainda, da jurisprudência da Justiça Federal brasileira, os seguintes 
precedentes:  

'PREVIDENCIÁRIO: ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO. 
VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE CÔNJUGES. LEGALIDADE. I- O 
TEMPO DE SERVIÇO RESULTANTE DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA 
ESTABELECIDA ENTRE CÔNJUGES E DE SER RECONHECIDO 



COMO VALIDO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. PRECEDENTES DE 
TRF. IIRECURSO PROVIDO.' (TRF-3 - AC: 10900 SP 92.03.010900-5, 
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ARICÊ AMARAL, Data de 
Julgamento: 03/09/1996, SEGUNDA TURMA).  

'PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPO DE 
SERVIÇO. NÃO PERDE A QUALIDADE DE SEGURADO CÔNJUGE 
QUE TRABALHA NA FIRMA DO OUTRO CONSORTE. I. Não perde a 
qualidade de segurado, o fato de um cônjuge trabalhar na qualidade de 
empregado para firma individual de titularidade de outro. II. In casu, se o 
INSS não nega a prestação de serviços, lhe é obviamente vedado recusar-
se a computar o tempo dela decorrente para fins de aposentadoria 
previdenciária. III. Preliminar rejeitada e negado provimento à Apelação 
e à Remessa, tida como interposta.' (AMS 9201254229/MG, TRF1a. 
Região, Segunda Turma, Rel. Juiz Carlos Fernando Mathias, DJU 08-04-
1999).  

'PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. COMPUTO DO TEMPO DE 
SERVIÇO PRESTADO COMO EMPREGADO DO CONJUGE. PEDIDO 
DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. 
INDEFERIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. EXCLUSÃO DE 
TEMPO EM QUE O SEGURADO PRESTOU SERVIÇO A FIRMA 
INDIVIDUAL PERTENCENTE A SUA ESPOSA. INCABIMENTO. 
INEXISTENCIA DE VEDAÇÃO LEGAL A QUE SEJA COMPUTADO O 
TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO EMPREGADO DO 
CONJUGE, MESMO EM SE TRATANDODE PATRIMONIO 
REALIZADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. 
PROVA DOCUMENTAL PLENA DO TEMPO DE SERVIÇO 
DISCUTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.' (AC - 9305032368/AL, 
TRF 5a. Região, Primeira Turma. Rel. Desembargador Federal Ridalvo 
Costa. DJU 11-06-1993).  

Por outro lado, ainda que comprovada a existência de relação de emprego, penso 
que deve ser observada, nesses casos, a necessidade de indenização das 
contribuições, eis que descaracterizada a situação de hipossuficiência na relação 
empregatícia:  

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMPO DE SERVIÇO 
URBANO. ATIVIDADE URBANA A PARTIR DOS 12 ANOS. 
POSSIBILIDADE. ATIVIDADE EXERCIDA NA EMPRESA DO PAI. 
SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA 
DESCARACTERIZADA. NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO DAS 
CONTRIBUIÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. O 
tempo de serviço urbano, a teor do § 3º, art. 55, da Lei nº 8.213/91, deve 
ser comprovado mediante início de prova material, corroborado por prova 
testemunhal. 2. (...) Assim, não há razão para negar o reconhecimento de 
trabalho no período dos doze aos quatorze anos até o advento da CF/88 
(ainda que a prestação tenha ocorrido sob a égide da Constituição de 
1946). 4. O conjunto probatório logrou demonstrar a atividade urbana 
desenvolvida pelo autor em pequena empresa familiar, cujo proprietário 
era seu genitor, nos períodos de 26-6-1944 a 27-4-1951 e 1-5-1952 a 23-



5-1954 (ferreiro), pelo que, devido o seu reconhecimento. 5. Hipótese, 
entretanto, em que o autor era filho do dono de estabelecimento comercial. 
Em casos tais, a averbação do tempo de serviço, para fins previdenciários, 
fica condicionada à indenização das contribuições respectivas, não se 
aplicando os princípios de proteção ao operário hipossuficiente. 
Precedentes desta Corte. 6. (...). (AC 200771990103625, LUÍS ALBERTO 
D'AZEVEDO AURVALLE, TRF4 - TURMA SUPLEMENTAR, D.E. 
25/07/2008) Muito embora possível em tese, como visto, a pretensão da 
parte autora quanto ao período de 01/05/1997 a 30/12/2003, em face da 
inexistência de registro de recolhimento de contribuições para o período, 
deve ser mantida a exigência da sentença de que sejam indenizadas as 
contribuições pretéritas (AC 200771990103625, LUÍS ALBERTO 
D'AZEVEDO AURVALLE, TRF4 - TURMA SUPLEMENTAR, D.E. 
25/07/2008).  

Por outro vértice, quanto ao período de 01/09/2004 a 01/09/2009, penso que 
assite razão à parte autora.  

Com efeito, trata-se de período com anotação regular em CTPS (evento 1, 
PROCADM4, p. 9), e em relação ao qual a única controvérsia entre as partes 
(vide processo administrativo e contestação) foi a impossibilidade em tese de 
vínculo empregatício entre os cônjuges - o que, como visto, não procede.  

De outra banda, a suposta inexistência de contribuições, mencionada pela 
sentença, também não resiste a análise mais apurada: o vínculo em questão 
possuía registro no CNIS até, pelo menos, 31/03/2016 (evento 1, PROCADM4, 
p. 23), indicando o recolhimento regular de contribuições. Sua posterior 
exclusão, por suposto óbice legal ao reconhecimento do vínculo empregatício, 
não torna inexistentes as contribuições anteriormente havidas. Houve, nesse 
sentido, a juntada de diversos comprovantes de recolhimento (evento 20) - acerca 
dos quais o INSS já teve a oportunidade de se manifestar -, que, se não abrangem 
a totalidade do período em questão, reforçam a presunção emanada do registro 
no CNIS previamente mencionado.  

Destaco, por fim, que a existência de comunhão universal entre os cônjuges não 
pode, por si só, constituir óbice ao reconhecimento do vínculo empregatício, 
especialmente porque: 1) tratava-se de empresa individual que, sociedade fosse, 
seria vedada (art. 977, CC); 2) são excluídos da comunhão universal os 
proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge (art. 1.659, inciso VI c/c art. 
1.668, inciso V, CC), nada havendo a obstar a existência do vínculo de emprego, 
respeitados os requisitos do art. 3º da CLT.  

Reconheço, assim, a possibilidade de averbação do período de 01/09/2004 a 
01/09/2009 para fins de aposentadoria, tal como requerido na petição inicial.  

Expedição de guia de recolhimento.  

Requer a parte autora que se determine a expedição de guia para recolhimento 
das contribuições do período de 01/05/1997 a 30/12/2003.  

Razão não lhe assiste.  



Trata-se de questão administrativa passível de resolução naquele âmbito, nada 
havendo a obstar que o segurado solicite a sua expedição e efetue o recolhimento 
devido. Não há razão para provimento judicial nesse caso, valendo lembrar, 
ainda, que se trata de matéria eminentemente tributária, que refugiria até mesmo 
à competência desta Turma Recursal.  

Disposições finais.  

Liquidação a cargo do Juizado Especial Federal de origem, que deverá apurar 
a possibilidade de concessão do benefício previdenciário pleiteado na inicial.  

Os efeitos financeiros da eventual concessão do benefício deverão retroagir à 
DER, respeitada a prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos do 
ajuizamento da demanda.  

Na apuração das parcelas por ventura vencidas devem ser observados os 
critérios estabelecidos no manual de Orientação de Procedimentos para os 
cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução nº 267, de 02-12-2013, do 
CJF: (a) correção monetária pela variação do IGP-DI no período de maio/1996 
a agosto/2006 e, a partir de setembro/2006, pela variação do INPC-IBGE; e (b) 
juros de mora contados a partir da citação, devidos no percentual de 0,5% ao 
mês, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, no período de julho/2009 a 
abril/2012, a partir de quando passam a seguir o mesmo percentual de juros 
incidentes sobre a caderneta de poupança, ou seja, 0,5% ao mês, enquanto a taxa 
SELIC seja superior a 8,5% ao ano, ou 70% da taxa SELIC ao ano, mensalizada, 
nos demais casos.  

Sem condenação em honorários advocatícios.  

Considero prequestionados os dispositivos enumerados nas razões recursais, 
declarando que a decisão recorrida encontra amparo nos dispositivos da 
Constituiçãoda República Federativa do Brasil de 1988 e na legislação 
infraconstitucional, aos quais inexiste violação.  

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. 

O inconformismo do INSS diz respeito à admissão pela turma 
catarinense do período entre 1º/9/2004 e 1º/9/2009 como tempo de contribuição, 
quando a empregadora (titular de empresa individual) do recorrente era sua esposa, 
casados ambos sob o regime da comunhão universal. 

Traz como paradigmas acórdãos da Turma Recursal do Rio Grande 
do Norte (processo nº 0501450-85.2016.4.05.8405, Relator Juiz Federal Almiro 
José da Rocha Lemos) e da 2ª Turma Recursal de São Paulo (processo nº 0001021-
22.2015.4.03.6319, Relator Juiz Federal Clécio Braschi), ambos no sentido de que 
não  é possível existir relação empregatícia entre cônjuges, mas mero auxílio em 
empresa familiar e, sendo meeiro de eventuais lucros advindos da atividade 
econômica, não pode ser considerado como trabalhador assalariado. 



Cita (com transcrição) instrumento de mandato no qual consta como 
outorgante a empregadora e outorgado o recorrido, seu cônjuge, e afirma que os 
poderes conferidos são incompatíveis com a alegada relação de emprego. 

Afirma que quando o legislador quis prestigiar a empresa familiar, o 
fez expressamente em relação aos segurados especiais (art. 11, VII e §1º da Lei nº 
8.213/91). No caso concreto, o que ocorre é a mútua colaboração entre os 
cônjuges, inexistindo relação de subordinação. 

Conclui dizendo que "a despeito de eventuais contribuições 
recolhidas não se pode considerar que tenham sido na condição de empregado, 
mas sim como Facultativo ou Contribuinte Individual". 

O incidente foi admitido na origem (evento 45) e pela TNU (evento 
3). 

É o relatório. Passo ao voto. 

VOTO 

Os fundamentos a partir dos quais a turma recursal catarinense 
reconheceu ao recorrido a qualidade de segurado obrigatório, como tal definido 
no art. 11, I, "a", da Lei nº 8.213/91, foram os seguintes: 

Penso que inexiste óbice formal na legislação para o reconhecimento da relação 
de emprego entre cônjuges, ainda que o empregador titularize empresa 
individual, desde que comprovados os requisitos para tanto, quais sejam, a 
habitualidade, onerosidade, pessoalidade e a subordinação, sendo esta última 
aferida em face do conceito de suordinação jurídica, pelo qual o contratado 
acolhe o direcionameto objetivo do contratante sobre a forma de prestação do 
trabalho. 
... 
Destaco, por fim, que a existência de comunhão universal entre os cônjuges não 
pode, por si só, constituir óbice ao reconhecimento do vínculo empregatício, 
especialmente porque: 1) tratava-se de empresa individual que, sociedade fosse, 
seria vedada (art. 977, CC); 2) são excluídos da comunhão universal os 
proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge (art. 1.659, inciso VI c/c art. 
1.668, inciso V, CC), nada havendo a obstar a existência do vínculo de emprego, 
respeitados os requisitos do art. 3º da CLT. 

Em relação ao julgado paradigma da turma recursal potiguar, veja-
se a conclusão: 

A alegação do autor é inverossímil. Não é razoável entender que a sua esposa, 
em pleno curso da união, tenha se transformado em sua empregada, passando a 
gerente de estabelecimento comercial pouco meses antes do falecimento, 
sobretudo quando o próprio autor afirma em audiência que mesmo antes disso a 
falecida "trabalhava informalmente" e que auxiliava o cônjuge no mercadinho. 



Tenho que o auxílio entre cônjuges em pequena empresa familiar não se pode 
confundir com relação de emprego. Finalmente, é certo que o autor não 
apresentou testemunhas, não sendo suficiente no caso sob exame, relação entre 
cônjuges e por pouquíssimos meses antes do falecimento por complicações de 
saúde o simples registro em carteira. Ressalta-se que o depoimento pessoal é 
bastante lacunoso acerca da efetiva existência da incomum relação de emprego.  

Já a turma recursal paulista lançou os seguintes fundamentos ao seu 
julgado: 

- O recurso do INSS deve ser provido para julgar improcedente o pedido. A 
autora trabalhava junto com o marido no bar deste. A prova testemunhal revela 
a atuação da autora como sócia empresária do cônjuge, ainda que de fato, sendo 
irrelevante a circunstância de ela não constar como sócia. Na qualidade de 
meeira do cônjuge, a autora não era assalariada, e sim sócia e, assim, 
contribuinte individual. Todos os ganhos da atividade do bar revertem em 
proveito da família. A autora deveria ter recolhido as contribuições à 
Previdência Social como contribuinte individual. Não há subordinação entre os 
cônjuges e sim meação, revertendo em proveito da família os ganhos da atividade 
do casal no bar. A fundamentação articulada no recurso pelo INSS procede. A 
autora, como contribuinte individual, não cumpriu a carência de dez 
contribuições para o recebimento do salário-maternidade (artigo 25, III, da Lei 
8.213/1991). Este benefício não lhe pode ser concedido na qualidade de segurada 
empregada, qualificação esta que não ostentava a autora 

Considero comprovada a divergência, centrada na questão de se 
admtir como empregado, para os efeitos da legislação previdenciária, pessoa que 
trabalhe com CTPS assinada por empresário individual (em atividade empresarial) 
titularizada pelo seu cônjuge, ambos casados sob o regime da comunhão universal, 
pelo que entendo poder prosseguir para o exame de mérito do incidente. 

Prescreve o art. 11, I, "a", da Lei nº 8.213/91: 

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:            

I - como empregado:   

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, 
em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante 
remuneração, inclusive como diretor empregado; 

Doutrina autorizada a respeito do que se deve entender como 
empregado para efeitos do direito previdenciário manifesta-se do seguinte modo: 

O conceito de empregado adotado pela legislação do RGPS abrange tanto o 
trabalhaodr urbano quanto o rural, submetidos a contrato de trabalho, cujos 
pressupostos são:  



- ser pessoa física e realizar o trabalho de modo personalíssimo;  
- prestar serviço de natureza não eventual;  
- ter afã de receber salário pelo serviço prestado e  
- trabalhar sob dependência do empregador (subordinação). 

A relação de emprego é relação jurídica de direito pessoal. Em sendo assim, 
exigir trabalho do obreiro é direito do empregador, exercitado contra a pessoa 
do trabalhador, que tem esta obrigação de fazer, personalíssima. É assente na 
doutrina juslaboralista que o contrato de trabalho se realiza intuitu personae 
para o empregado. 
... 
O trabalho, para ser considerado relação de emprego, deve ser realizado por 
conta alheia - os frutos do trabalho (a produção) ficam com pessoa distinta da 
que executa o trabalho. Não é emprego o trabalho realizado por conta própria, 
qunado os frutos ficam, na sua totalidade, com o próprio trabalhador, 
estabelecendo sua condição de autônomo. 
... 
A subordinação, contudo, é o traço fundamental que diferencia a relação de 
emprego das demais, significando a submissão do trabalhador às ordens do 
empregador, bem como o seu poder hierárquico/disciplinar; sendo o empregador 
o detentor dos meios de produção, impõe ao empregado a execução da prestação 
de serviços. (Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari, n Manual 
de Direito Previdenciário, 16ª ed. Forense, Rio de Janeiro, 2014, p. 152/153). 

O empresário individual (sob o conceito do art. 966, do Código 
Civil) pode contratar empregados que, atendidos os requisitos legais, serão 
segurados obrigatórios do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 

A questão posta neste incidente é decidir se o cônjuge do empresário 
individual, casado sob regime da comunhão universal de bens, pode ser 
considerado segurado obrigatório daquele regime quando admitido como 
empregado atuante na atividade empresarial em questão. 

Estabelecido o regime de casamento pela comunhão universal, há 
que se considerar, por outro lado, a disciplina que o Código Civil estabelece a 
respeito da comunicação dos bens presentes e futuros (também citada no acórdão 
recorrido): 

Art. 1.668. São excluídos da comunhão: 

I - os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-
rogados em seu lugar; 

II - os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, 
antes de realizada a condição suspensiva; 

III - as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com 
seus aprestos, ou reverterem em proveito comum; 



IV - as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula 
de incomunicabilidade; 

V - Os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1.659. 

A referência aos incisos V a VII do art. 1.659 do Código Civil força 
à transcrição dos mesmos: 

V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; 

VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; 

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes 

Pode ser até paradoxal a lei estabelecer essa limitação quando a 
hipótese é de comunhão universal, mas ela está lá, os rendimentos do trabalho 
pessoal são excluídos da comunhão, o que leva à conclusão de que os redimentos 
tanto de um quanto de outro cônjuge não são incluídos na comunhão prevista no 
art. 1667 do Código Civil. Sendo assim, a lei civil admite que há patrimônios 
próprios, mesmo sob o regime da comunhão universal, compostos por vários bens, 
entre os quais os rendimentos do trabalho. 

Veja que há doutrina na seara do Direito do Trabalho que não admite 
a relação empregatícia entre cônjuges, cabendo transcrever a seguinte assertiva: 

Situação diversa é a dos cônjuges, quando um deles se apresenta como 
trabalhador a serviço do outro. Malgrado a festejada divergência de Evaristo de 
Moraes Filho e Martins Catharino, que admitem a configuração do vínculo de 
emprego qualquer que seja o regime de bens, estamos novamente a concordar 
com Delio Maranhão, litteris: 

Se o regime dos bens é o da comunhão universal, quando assim for 
validamente convencionado (art. 258 do Código Civil [no atual, art. 
1640]), não vemos como se possa estabelelecer um contrato de trabalho 
entre os esposos. Até a dissolução da sociedade conjugal, os bens de 
amobs os cônjuges permanecem em um estado de indivisão. Ora, o 
patrimônio do empregador responde pelas obrigações resultantes do 
contrato de trabalho. Como admitir, portanto, que um cônjuge se torne 
credor do outro? 

O regime da comunhão universal de bens impede mesmo a formação do vínculo 
ou subsistência da relação de emprego anterior ao casamento. Não há, com 
efeito, como supor que o cônjuge empregado possa executar o seu crédito em 
face do outro, uma vez que sobre o patrimônio comum recairia a constrição 
judicial. E a confusão (art. 381 do Código Civil) extingue a obrigação atual. 
(Augusto Cesar Leite de Carvalho, in Direito do Trabalho - Curso e Discurso, 2ª 
ed. Ed. LTr, p. 156/157). 

No entanto, e com a devida vênia, é possível a constrição sobre o 
faturamento do empresário individual nos termos do art. 835, X, do CPC, aplicável 



ao processo trabalhista conforme art. 3º, XVI, da Resolução 203/2016 do Tribunal 
Superior do Trabalho, pelo que há como o cônjuge executar verbas trabalhistas 
devidas pelo outro, na qualidade de empregador.  

A possibilidade de penhora sobre o faturamento de empreendimento 
individual vem sendo admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme 
decisões proferidas nos seguintes processos: AREsp 1159840, Relator Ministro 
LUIS FELIPE SALOMÃO (Data da Publicação 05/10/2017), AREsp 
764395, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (Data da 
Publicação 01/03/2018) e REsp 1697313, Relator Ministro RICARDO VILLAS 
BÔAS CUEVA (Data da Publicação 30/11/2017). 

Além disso, para o que interessa ao Direito Previdenciário, basta 
ficar caracterizada a relação de emprego para que seja reconhecida a condição de 
segurado obrigatório do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). No caso 
concreto, isso ocorreu com a contratação do segurado e registro em CTPS, tendo 
sido preenchidos, portanto, os requisitos previstos na Lei nº 8.213/91, conforme 
analisado pelo julgado recorrido. 

Assim, afirmar prima facie que o cônjuge de titular de empresa 
individual, casado sob o regime da comunhão universal de bens, não pode ser seu 
empregado, tanto mais empregado com CTPS regular, sob o argumento que os 
rendimentos se comunicam não encontra amparo na legislação vigente, pelo que 
considero que o acórdão recorrido deve ser mantido. 

A questão empresarial para os cônjuges está disposta nos artigos 977 
a 980, do Código Civil, e não há vedação para a situação caracterizada nos autos, 
para a análise em sede de PEDILEF. 

Agora, no que respeita às características da relação de casamento do 
caso concreto, por exemplo, a menção que o recorrente faz a uma procuração que 
conteria poderes outorgados incompatíveis com o requisito da subordinação, 
típica da relação de emprego, entendo que perquirir a respeito representaria 
reexame da matéria fática, vedada pela Súmula 42 deste Colegiado Nacional. 

Cabível, no âmbito deste Colegiado Nacional, a fixação da seguinte 
tese: Atendidos os requisitos legais, o cônjuge de titular de empreendimento 
individual, ambos casados sob o regime da comunhão universal de bens, se 
trabalhar para a empresa individual, pode ser considerado empregado e, ipso 
facto, segurado obrigatório do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao 
incidente de uniformização. 
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
5003697-34.2016.4.04.7210/SC 

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

REQUERIDO: MARTINHO SANTIN 
ADVOGADO: ALEXANDRE MIGUEL GAVAZINI 

EMENTA 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
PREVIDENCIÁRIO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE 
CÔNJUGES CASADOS SOB REGIME DE COMUNHÃO DE 
BENS (PARCIAL OU UNIVERSAL). RECONHECIMENTO 
DA QUALIDADE DE SEGURADO EMPREGADO. 
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO EFETIVO 
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 
PERTINENTES AO PERÍODO QUE SE PRETENDE 
APROVEITAR PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO.  

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por maioria, vencido 
o relator dar parcial provimento ao incidente de uniformização, nos termos do voto 
do Juiz Federal Gabriel Brum Teixeira. 

Brasília, 26 de outubro de 2018. 

 

GABRIEL BRUM TEIXEIRA 

JUIZ FEDERAL 

 


