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EMENTA 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO 
DE LEI FEDERAL. REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. TEMA 286. DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SEGURADO 
FACULTATIVO DE BAIXA RENDA. CONTRIBUIÇÕES 
DE 5% NÃO VALIDADAS. COMPLEMENTAÇÃO APÓS 
O ÓBITO DO SEGURADO. POSSIBILIDADE. 
CONCORDÂNCIA DO INSS. HIPÓTESE DIVERSA DA 
SÚMULA 52 DA TNU. PUIL IMPROVIDO COM FIXAÇÃO 
DA TESE. 

 



ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, 
NEGAR PROVIMENTO ao pedido de uniformização, nos termos do voto 
complementar do Juiz Relator IVANIR CESAR IRENO JUNIOR, julgando-o 
como representativo de controvérsia, para fixar a seguinte tese para o Tema 286: 
"Para fins de pensão por morte, é possível a complementação, após o óbito, pelos 
dependentes, das contribuições recolhidas em vida, a tempo e modo, pelo segurado 
facultativo de baixa renda do art. 21, §2º, II, 'b', da Lei 8.212/91, da alíquota de 
5% para as de 11% ou 20%, no caso de não validação dos recolhimentos". 

Brasília, 23 de junho de 2022. 

 

IVANIR CÉSAR IRENO JÚNIOR 

Juiz Relator 
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VOTO COMPLEMENTAR 

1. Na sessão do dia 10/02/2022, na qualidade de relator, proferi voto 
com conclusão (tese e solução do caso concreto) nos seguintes termos:   

69. Da fixação da tese 

70. Propõe-se a fixação de tese nos seguintes termos: 

(i) para fins de pensão por morte, é possível a complementação, após o óbito, 
pelos dependentes, das contribuições recolhidas em vida, a tempo e modo, pelo 
segurado facultativo de baixa renda do art. 21, §2º, II, 'b', da Lei 8.212/91, da 
alíquota de 5% para as de 11% ou 20%, no caso de não validação dos 
recolhimentos"; 

(ii) a complementação pode ser feita a qualquer tempo, devendo abranger todas 
as competências não validadas, com os acréscimos legais, independentemente 



de decadência/prescrição, e não apenas o período necessário para a 
concessão/incremento do benefício; 

(iii) o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício é a data da 
complementação das contribuições, se posterior à DER. 

71. Da aplicação da tese ao caso concreto 

72. O julgado recorrido está em total convergência com a tese proposta, motivo 
pelo qual o PUIL deve ser improvido. 

73. Da conclusão 

74. Em face do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao PUIL, julgando-
o como representativo de controvérsia, para fixar a tese do tema 286 conforme 
item 70 retro. 

  

2. Na sessão do dia 05/05/2022, o colega Fábio Souza apresentou 
voto parcialmente divergente, com a seguinte conclusão: 

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao incidente e fixar a seguinte 
tese para o tema 286: “Para fins de pensão por morte, é possível a 
complementação, a qualquer tempo após o óbito, das contribuições recolhidas 
pelo segurado facultativo de baixa renda previsto no art. 21, §2º, II, 'b', da Lei 
8.212/91, da alíquota de 5% para as de 11% ou 20%, no caso de não validação 
dos recolhimentos, permanecendo a definição dos efeitos financeiros da pensão 
na forma do art. 74 da Lei 8.213/91”. 

  

3. Para a sessão do dia 23/06/2022, o juiz David Pardo apresentou 
ao colegiado voto parcialmente divergente (evento 89), no sentido de reduzir o 
alcance da matéria controversa e da parte dispositiva do julgado, inclusive da tese, 
com a seguinte síntese e conclusão:  

[...] 

20. É dizer, toda a discussão e a própria controvérsia interpretativa foram tão só 
sobre a possibilidade mesma de poder ser feita a complementação das 
contribuições, após a morte da pessoa que as recolheu a menor. As questões 
adjacentes que especificam essa possibilidade em geral de poder ser feita a 
complementação das contribuições somente foram levantadas no processo pelo 
INSS depois que as partes já haviam debatido e os amici curiae se manifestado. 
Conforme relatado, foram introduzidas de modo específico e destacado no 
processo apenas pelos Memoriais do Evento 61, de autoria da autarquia. Após 
tais Memoriais, o INSS apresentou mais duas manifestações por escrito nos 



autos, reforçando sua posição, também conforme já relatado, sem que a parte 
Autora ou os amici curiae tenham retornado ao feito para debater, ou tenham 
sido instados para tanto. 

21. Dado esse quadro processual, o mais adequado e recomendável é responder 
apenas e tão somente a questão afetada como controvertida, nos estreitos limites 
da formulação, deixando para o futuro a discussão e a definição das questões 
conexas que a especificam. Há vantagens jurisdicionais para assim proceder. 

[...] 

53. Por tudo, e com a mais respeitosa vênia ao i. Relator e também ao i. Juiz 
Federal Fábio Sousa (cuja divergência adentra o mérito dos itens II e III), voto 
por rejeitar o Pedido de Uniformização, mas fixando a Tese para o Tema 286 
apenas nos seguintes e suficientes termos: “Para fins de pensão por morte, é 
possível a complementação, após o óbito, pelos dependentes, das contribuições 
recolhidas em vida pelo segurado facultativo de baixa renda, previsto pelo art. 
21, § 2º, II, 'b', da Lei 8.212/1991, da alíquota de 5% para as de 11% ou 20%, 
no caso de não validação dos recolhimentos”. 

  

4. Em razão e apoiado nos fundamentos constantes do voto 
apresentado pelo juiz David Pardo, o colegiado formou maioria no sentido de que 
os temas referentes ao período que deve ser objeto de complementação e ao termo 
inicial dos efeitos financeiros do benefício não devem ser objeto de enfrentamento 
e solução do tema 286. 

5. Nesse contexto, apresento voto complementar, excluindo do 
meu voto original (evento 74) os itens 62 a 68 (temas excluídos conforme item 4 
retro) e alterando a redação do item 70 (exclusão dos itens II e III da tese). Eis os 
trechos excluídos e alterados:  

62. Quanto ao período que deve ser objeto de complementação, o 
questionamento decorre da possibilidade de se exigir o pagamento de todo o 
período não validado, ou, exclusivamente, do período necessário para se 
adquirir, recuperar ou manter a qualidade de segurado, implementar a carência 
necessária à concessão do benefício ou o número de contribuições mínimo para 
que a pensão por morte supere 04 meses. 

63. Imagine-se, por exemplo, o segurado facultativo que vinha pagando 
contribuições com alíquota equivocada durante 03 anos consecutivos. Falecido, 
tendo deixado somente o cônjuge como dependente, este pode complementar 
somente uma contribuição para fazer jus à pensão por morte por quatro meses, 
ou apenas dezoito, para ter o benefício pela duração correspondente à sua idade. 
Se o dependente fosse um filho, por exemplo, bastaria complementar uma 
contribuição para fazer jus à pensão até os 21 anos? Por fim, no caso de um 
benefício por incapacidade, bastaria complementar doze ou seis (recuperação 



da carência) contribuições para implementar ou recuperar a carência? Em todos 
esses exemplos, certamente, o beneficiário vai optar pela complementação mais 
barata (01, 18, 12 ou 06 ao invés de 36), trazendo prejuízo ao RGPS e se 
beneficiando de seu erro originário. 

64. Por uma série de fundamentos, tenho que o correto é exigir o pagamento por 
todo o período não validado: 

(i) em regra, como já dito, o RGPS exige que todas as contribuições estejam 
devidamente pagas antes da ocorrência do fato gerador do benefício; 

(ii) nesse contexto, a complementação após o fato gerador, inegavelmente um 
substancial favor previdenciário, não pode ir ao extremo de colocar em risco o 
caráter contributivo e o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, desincentivar 
o esforço de regularidade contributivo e colocar em vantagem 
segurado/dependente que recolheu equivocadamente as suas contribuições, em 
detrimento dos que recolheram corretamente, a tempo, modo e montante; 

(iii) também não pode colocar o segurado facultativo em condições mais 
favoráveis do que o segurado obrigatório, sendo certo que o segundo, caso 
recolha contribuições com alíquota inferior à devida, pode ter a diferença 
lançada e cobrada compulsoriamente (tributo), o que não pode ocorrer com o 
segurado facultativo (falta de natureza tributária das contribuições);  

(iv) embora não se possa afirmar que a complementação após o evento social 
protegido incentivará comportamentos desonestos, ela não pode, com certeza, 
incentivar comportamentos oportunistas (e manipuláveis)10 em detrimento do 
erário; 

(v) no caso dos autos, o acórdão recorrido determinou o complemento de todo o 
período: "Nos termos da fundamentação, voto por dar parcial provimento ao 
recurso da parte autora para declarar que o benefício de pensão por morte seja 
pago após a complementação das contribuições previdenciárias do período de 
6-2013 a 2-2015, com termo inicial a contar do pagamento das contribuições." 

65. Por fim, é importante frisar que devem ser complementados períodos 
alcançados e não alcançados pela decadência/prescrição, na forma dos arts. 21, 
§3º e 45-A, ambos da Lei 8.212/91, não devendo ser confundido o "direito da 
Administração de cobrar a contribuição previdenciária" (que para o facultativo 
não tem natureza tributária)" e o "direito da Administração de condicionar o 
deferimento do benefício à regularização de um débito".  

66. Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, a controvérsia 
é saber se a complementação extemporânea tem efeito constitutivo ou não do 
direito ao benefício, sendo que, em caso positivo, os efeitos financeiros não 
podem retroagir a momento anterior. 



67. No caso, não se está diante da clássica situação em que o direito está 
configurado em uma determinada data, mas só é comprovado ou evidenciado 
em momento futuro, seja na via administrativa ou judicial, autorizando os 
efeitos financeiros desde a DER/DIB original. Na hipótese de segurados 
contribuinte individual por conta própria e facultativo, a efetivação da 
contribuição tem, sempre, caratér constitutivo do direito, seja para fins de 
obtenção da qualidade de segurado (ver súmula 52 da TNU), seja para fins de 
carência (ver art. 27, II, da Lei 8.213/91). 

68. Assim sendo, na hipótese da complementação de contribuição para fins da 
pensão por morte, o direito somente se configura quando da própria 
complementação, razão pela qual os efeitos financeiros devem ser fixados nesta 
data, mesmo que o requerimento do benefício tenha ocorrido dentro dos prazos 
a que se refere o artigo 74 da Lei nº 8.213/91. Nesse sentido, inclusive, foi a 
decisão da TR de origem.  

Registre-se, inclusive, que essa é a lógica que orientou o STJ no tema 995, 
referente à reafirmação da DER, para alterar a DIB para quando os requisitos 
de acesso ao benefício estivessem cumpridos. Nesse sentido: "É possível a 
reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em 
que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso 
se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação 
jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do 
CPC/2015, observada a causa de pedir." 

69. Da fixação da tese 

70. Propõe-se a fixação de tese nos seguintes termos: 

(i) para fins de pensão por morte, é possível a complementação, após o óbito, 
pelos dependentes, das contribuições recolhidas em vida, a tempo e modo, pelo 
segurado facultativo de baixa renda do art. 21, §2º, II, 'b', da Lei 8.212/91, da 
alíquota de 5% para as de 11% ou 20%, no caso de não validação dos 
recolhimentos"; 

(ii) a complementação pode ser feita a qualquer tempo, devendo abranger todas 
as competências não validadas, com os acréscimos legais, independentemente 
de decadência/prescrição, e não apenas o período necessário para a 
concessão/incremento do benefício; 

(iii) o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício é a data da 
complementação das contribuições, se posterior à DER. 

  

6. Em face do exposto, o voto definitivo do relator, que retrata a 
unanimidade final formada pelo colegiado, passa a ser, integralmente, o 



seguinte (obs: as notas de rodapé não foram transcritas, estando no voto constante 
do evento 74): 

  

"RELATÓRIO 

1. Trata-se de pedido de uniformização de interpretação de lei federal 
- PUIL - intentado pelo INSS contra acórdão proferido pela 2ª TR da SJRS, 
versando sobre a (im)possibilidade de complementação de contribuições de 
segurado facultativo (de 5% para 11%), após o óbito, para fins de pensão por 
morte. 

2. Na sessão do dia 25/02/2021, o PUIL foi admitido e afetado como 
representativo de controvérsia (Tema 286), com a seguinte questão 
controvertida: "saber se para fins de aquisição/manutenção da qualidade de 
segurado e pensão por morte, é possível a complementação, após o óbito, pelos 
dependentes, das contribuições recolhidas em vida pelo segurado facultativo de 
baixa renda do art. 21, §2º, II, 'b', da Lei 8.212/91, da alíquota de 5% para as de 
11% ou 20%, no caso de não validação dos recolhimentos". 

3. A Defensoria Pública da União - DPU, o Instituto Brasileiro de 
Direito Previdenciário - IBDP e o Instituto de Estudos Previdenciários - IEPREV 
foram admitidos como amicus curiae (evento 38). Os dois primeiros apresentaram 
memoriais escritos (eventos 35 [petição 2] e 55). 

4. No evento 38, após verificar cumprido todo o procedimento do 
§6º do art. 16 do RI/TNU, declarei o processo apto para julgamento. No evento 
62, retirei o processo da pauta da sessão do dia 16/12/2021 e converti o julgamento 
em diligência, nos seguintes termos:  

1. Retiro o processo de pauta e converto o julgamento em 
diligência. 

2. Considerando o teor do memorial apresentado em 08/12/2021 
(evento 61) e da tese defendida (em especial nos itens II e III), intime-se INSS 
para, no prazo de 10 dias, cumprir as seguintes determinações: 

(i) existe algum normativo do INSS que determine que em caso de 
complementação de contribuições (alíquota ou base de cálculo) a 
DIB do benefício (efeitos financeiros) seja fixada somente após a 
complementação, não se observando a DIB originária (anterior à 
complementação), na forma do art. 74 da Lei 8.213/91, por 
exemplo?  

(ii) existe algum normativo do INSS que determine que em caso de 
complementação de contribuições (alíquota ou base de cálculo) o 



complemento deve abranger todas as contribuições não 
validadas/inferiores ao mínimo e não somente o período necessário 
para a concessão do benefício? 

3. Em ambos os casos, o INSS deve trazer aos autos o citado 
normativo, bem como a posição de sua diretoria de benefícios (DIRBEN). 

    

VOTO 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI 
FEDERAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 286. 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SEGURADO 
FACULTATIVO DE BAIXA RENDA. CONTRIBUIÇÕES DE 5% NÃO 
VALIDADAS. COMPLEMENTAÇÃO APÓS O ÓBITO DO SEGURADO. 
POSSIBILIDADE. CONCORDÂNCIA DO INSS. HIPÓTESE DIVERSA DA 
SÚMULA 52 DA TNU. PUIL IMPROVIDO COM FIXAÇÃO DA TESE. 

  

5. Da admissibilidade do PUIL 

A matéria foi enfrentada, de forma específica, fundamentada e 
exaustiva, na decisão de afetação, proferida à unanimidade por este colegiado. 
Registro que não ocorreu fato superveniente à afetação a impedir o julgamento do 
PUIL como representativo de controvérsia. Sem preliminares, vou ao mérito. 

6. Contexto fático, controvérsia e decisões das instâncias 
oridinárias 

7. A segurada, inscrita como facultativa sem renda própria que se 
dedica exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência 
(segurada facultativa de baixa renda / dona de casa), faleceu em 17/03/2015; 
havia contribuído, pela alíquota de 5%, referente ao período de 06/2013 a 02/2015; 
o benefício foi indeferido por ausência de qualidade de segurado na data do óbito, 
uma vez que as contribuições não foram validadas, por constar exercício de 
atividade remunerada e renda própria registradas no CadÚnico. 

8. Sentença de improcedência: 

Trata-se de ação processada sob o rito dos Juizados Especiais Federais, por 
meio da qual os autores postulam a concessão de benefício de pensão por morte 
em razão do falecimento da ex-segurada Rosana Ribeiro, ocorrido em 17-3-2015 
(evento 13, RESPOSTA1, p. 4), mãe dos requerentes, arguindo que era 
enquadrada como segurada facultativa baixa renda, tendo efetuado 
contribuições no intervalo de 6-2013 a 2-2015. 



[...] 

Dos recolhimentos como segurada facultativa - baixa renda. 

A instituidora efetuou recolhimentos como segurada facultativa, na modalidade 
"baixa renda" (código 1929), nas competências referentes ao período de 6-2013 
a 2-2015 (evento 13, RESPOSTA1, p. 25). 

De acordo com as informações extraídas dos autos (evento 18), a falecida, 
quando da entrevista para o CadÚnico em 16-4-2013, informou que recebia 
cerca de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês, em razão do seu trabalho como 
autônoma (evento 18, INF1, p. 13). 

Ainda, conforme se verifica nos autos (evento 18, INF1, p. 5), teve cancelada sua 
inscrição no programa Bolsa Família em 30-10-2013. 

A propósito do tema, vale destacar que, nos termos do art. 21 da Lei n. 
8.212/1991, a de cujus deveria preencher todos os seguintes requisitos para que 
pudesse efetuar recolhimentos sob o código 1929: 

- não ter renda própria; 

- dedicar-se exclusivamente ao trabalho doméstico; 

- desempenhar o trabalho doméstico em sua própria residência; 

- pertencer à família de baixa renda (inferior a dois salários mínimos mensais), 
inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - 
CadÚnico. 

No caso, observa-se através do formulário de cadastramento acostado no evento 
18 (INF1, p. 13), abaixo digitalizado, que a falecida exercia atividade 
remunerada (trabalhava como autônoma), auferindo renda própria (R$ 500,00 
mensais), não se enquadrando nos requisitos previstos no artigo 21 da Lei n. 
8.212/1991 para efetuar os recolhimentos como segurada facultativa código 
1929, motivo pelo qual deveriam ter sido complementadas as contribuições na 
forma do parágrafo 3º do mesmo artigo. 

Assim, considerando que a falecida não atendia aos requisitos previstos no art. 
21 da Lei n. 8.212/1991, bem como que não foi efetuada previamente a 
complementação prevista no parágrafo 3º do mesmo artigo, não é possível 
reconhecer a qualidade de segurada da instituidora e, por conseguinte, o direito 
à pensão. 

Em suma, não restou comprovado, nos autos, que, ao tempo do óbito, a falecida 
tivesse qualidade de segurada - ônus que incumbia aos autores e que, no entanto, 
não foi cumprido (art. 373, I, do CPC). Ao contrário, a prova material foi apta a 



evidenciar que, por ocasião do falecimento, a de cujus não se enquadrava como 
segurada facultativa sem renda própria. 

9. Acórdão de parcial provimento: 

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO 
DO INSTITUIDOR. RECOLHIMENTO COMO SEGURADO FACULTATIVO 
DE BAIXA RENDA. EQUÍVOCO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO 
DE RECOLHIMENTOS PELOS DEPENDENTES. RECURSO PROVIDO. 

Entendo que não deve ser dado o mesmo tratamento as situações de ausência do 
pagamento de contribuições com aquelas que a parte autora - mormente pela 
inadequada compreensão das normas de direito previdenciário - efetua o 
recolhimento com valores inferiores ao devido. 

De outra banda, o segurado facultativo de baixa renda pode complementar as 
contribuições não validadas, conforme dispõe o art. 15 do Memorando-Circular 
Conjunto n. 57/DIRBEN/DIRAT/INSS: 

Nos casos de as contribuições não serem validadas, poderão ser complementadas 
por contribuições no código 1830 (complementação de 6%) ou 1945 
(complementação de 15%), conforme a opção do contribuinte. 

No nosso sistema jurídico, é certo que o ponto de partida natural são as leis 
editadas pelo Poder Legislativo, mas quando o sistema jurídico autoriza o 
emprego da equidade, o que se deseja é acentuar a necessidade de que os juízes, 
quando aplicam dispositivos que foram criados para disciplinar a generalidade 
dos casos, possam atenuar, amenizar ou flexibilizar em certa medida a solução 
prevista pelo enunciado normativo para que seja possível alcançar com êxito os 
fins sociais da lei e às exigências do bem comum que são previstas nas diversas 
Leis (por exemplo, art. 5º da LICC). 

Assim, com base no princípio da equidade que, no âmbito dos Juizados Especiais, 
é expressamente acolhido (art. 5º da Lei nº 9.099/95), tenho que deve ser 
possibilitado à parte autora o recolhimento das diferenças das contribuições 
recolhidas a menor para o fim de conceder o benefício da pensão por morte. 

Logo, deve ser facultado à parte autora a complementação das contribuições 
recolhidas de forma equivocada, as quais devem ser integralizadas conforme os 
critérios definidos pelo INSS e pela Receita Federal, o RGPS. 

Neste sentido cito precedente da TRU da 4ª Região: 

[...] 

Decisão 



Nos termos da fundamentação, voto por dar parcial provimento ao recurso da 
parte autora para declarar que o benefício de pensão por morte seja pago após 
a complementação das contribuições previdenciárias do período de 6-2013 a 2-
2015, com termo inicial a contar do pagamento das contribuições. 

10. alegações do INSS no PUIL: 

(i) a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições do 
segurado faculativo é pessoal, não podendo ser transferida, após o óbito, para os 
dependentes; (ii) a previsão de complementação dos §§3º e 5º do art. 21 da Lei 
8.212/91 é somente para fins de obtenção de aposentadoria por tempo de 
contribuição, com recolhimentos complementares feitos pelo próprio segurado; 
(iii) o STJ tem firme jurisprudência no sentido de que "não há base legal para 
uma inscrição post mortem ou para que sejam regularizadas as contribuições 
pretéritas, não recolhidas em vida pelo de cujus." (REsp 1.328.298/PR, Rel. 
Ministro Castro Meira, DJe de 28.9.2012)."; (iv) no mesmo sentido a súmula 52 
da TNU. 

11. Do resumo dos memoriais do INSS e dos argumentos 
dos amicus curiae 

12. Memoriais do INSS e informações decorrentes de 
questionamentos do relator (conversão em diligência, ver item 4 retro): 

(i) memoriais: requer a fixação da seguinte tese para o tema 286: 

I. Para fns de concessão de pensão por morte, é possível a  complementação, 
após o óbito, pelos dependentes, das contribuições recolhidas em vida pelo 
segurado facultativo de baixa renda do art. 21, §2º, II, 'b', da Lei 8.212/91, da 
alíquota de 5% para as de 11% ou 20%, no caso de não validação dos 
recolhimentos. 

II. A complementação da contribuição deve abranger todas as competências não 
validadas (com os acréscimos legais), independentemente de decadência e 
prescrição, e não apenas o período necessário para a concessão do benefício. 

III. O benefício previdenciário somente será devido a partir do recolhimento da 
complementação, pois tem efeito constitutivo para efeito de assegurar o 
adequado enquadramento. 

(ii) informaçoes do INSS (PGF): reafirma o teor dos memoriais:  

a) 1.1 - Existe algum normativo do INSS que determine que em caso de 
complementação de contribuições (alíquota ou base de cálculo) a DIB do 
benefício (efeitos financeiros) seja fixada somente após a complementação, não 
se observando a DIB originária (anterior à complementação), na forma do art. 
74 da Lei 8.213/91, por exemplo?  



Não há normativo no âmbito do INSS que trate especificamente da matéria, 
que carece de normatização. Entretanto, entende a autarquia que é impossível 
defender que os efeitos financeiros do benefício retroajam para um momento em 
que os respectivos pressupostos de concessão sequer estavam implementados, 
tendo em conta que a implementação do direito está condicionada ao 
recolhimento complementar do tributo social. 

[...] 

1.2 - Existe algum normativo do INSS que determine que em caso de 
complementação de contribuições (alíquota ou base de cálculo) o complemento 
deve abranger todas as contribuições não validadas/inferiores ao mínimo e não 
somente o período necessário para a concessão do benefício? Não há normativo 
no âmbito do INSS que trate especificamente da matéria, que também carece de 
normatização. Não obstante, a autarquia reitera que, quanto à complementação 
da contribuição, sustenta-se que deve abranger todas as competências não 
validadas (com os acréscimos legais), independentemente de decadência e 
prescrição, e não apenas o período necessário para a concessão do benefício. 

(iii) informações da Diretoria de Benefícios - DIRBEN: não 
reconhece a possibilidade de complementação de contribuições por dependentes - 
complementação de alíquota/segurado facultativo de baixa renda - visando a 
obtenção ou majoração de pensão. Nesse contexto, entendeu prejudicadas as 
respostas aos questionamentos do relator:  

[...]  

3. Considerando o exposto no item 1 acima, informamos que, conforme 
manifestado em Despacho pela Divisão de Cadastro do Contribuinte Individual, 
no processo 00424.144413/2018-51, anexo a este processo 
(6150859), "atualmente o INSS não reconhece recolhimentos efetivados por 
dependente de segurado visando obtenção ou majoração de pensão, em 
consonância com o Parecer nº 045/DIVCONS/CGMBEN/PFE-INSS". 
Destacamos que tal entendimento não se aplica às situações instituídas com a 
publicação Emenda Constitucional nº 103/2019 e regulamentadas no art. 19-E 
do Decreto nº 3.048/99, com redação dada pelo Decreto nº 10.410/2020, mas sim 
às situações de complementação, após o óbito, pelos dependentes, das 
contribuições recolhidas em vida pelo segurado facultativo de baixa renda do 
art. 21, §2º, II, 'b', da Lei 8.212/91, da alíquota de 5% para as de 11% ou 20%, 
no caso de não validação dos recolhimentos.  

4. Tendo em vista o não reconhecimento da possibilidade de complementação 
pelos dependentes após o óbito do segurado facultativo de baixa renda, 
reputamos prejudicadas as respostas aos questionamentos efetuados. No 
entanto, considerando as recentes manifestações da Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional, da Secretaria de Previdência e da Procuradoria Federal 
Especializada - INSS, dentre elas a exarada no Parecer SEI 16915/2021/ME, 



reputamos oportuno encaminhar o assunto às áreas envolvidas para 
prosseguimento nas discussões.  

5. Feitas as manifestações cabíveis, encaminhamos para ciência à Diretoria de 
Benefícios – DIRBEN, para, se de acordo, restituir os autos à Procuradoria 
Federal Especializada e, concomitante, à CoordenaçãoGeral de Administração 
de Informações do Segurado - CGAIS, tendo em vista as manifestações da PGFN 
sobre o tema de contribuição pós óbito do baixa renda. 

  

13. Manifestação da DPU: 

(i) a negativa de aplicação da complementação das contribuições 
recolhidas em vida pelo facultativo de baixa renda, pelos 
dependentes, após o óbito, ocasionaria um ônus excessivo aos 
beneficiários do programa, tendo em vista que o autor é tutor de dois 
irmãos, menores, órfão de pai e de mãe; também está em desfavor 
da dignidade da pessoa humana; 

(ii) a pensão por morte não exige um múmero mínimo de 
contribuições, pois não se faz necessária a carência; 

(iii) a previdência não terá qualquer prejuízo, pois a diferença será 
pagar pelo dependente, acrescida de juros; 

(iv) recentemente, a TNU já se manifestou favorável à 
complementação, quando do julgamento do PUIL 0010973-
33.2016.4.01.3801/MG, na sessão do dia 21/08/2020. 

  

14. Manifestação do IBDP: 

(i) conforme consta dos autos, a parte autora/recorrida não era 
segurada facultiva, mas, sim, contribuinte individual, ou seja, 
segurada obrigatória, cuja filiação ocorre pelo mero exercício de 
atividade remunerada; 

(ii) o STJ, no REsp 1.490.523, se manifestou favoravelmente à 
complementação. Nesse sentido: "A complementação da 
contribuição previdenciária recolhida a menor pode ser realizada 
pelo segurado, ou falecendo, pelos sucessores interessados no 
recebimento de pensão por morte, pois inexiste extemporaneidade 
na integração da parcela da contribuição vertida de forma 
reduzida (obs: trecho do acórdão recorrido e não da decisão 
monocrática proferida pelo STJ, que não enfrentou o mérito)." 



(iii) o novo artigo 19-E do Decreto 3.048/99, em especial em seu 
§7º,  autoriza a complemetação, após o óbito, pelos dependentes, não 
havendo porque se aplicar entendimento diverso; 

(iv) a parte que manifestou interesse em se filiar e pagar 
contribuições não pode ser penalizada por pequenos erros de 
recolhimento; 

(v) não é condizente com o direito previdenciário levar às últimas 
consequências exigências formais do facultativo sem renda própria; 

(vi) opina, ao final, pela possibilidade de complementação post 
mortem das contribuições recolhidas em vida pelo segurado 
facultativo, para fins de aquisição/manutenção da qualidade de 
segurado e pensão por morte. 

  

15. Pela relevância do conteúdo, incluo nesse tópico a posição da 
Procuradoria Federal Especializada do INSS, quando se manifestou no curso 
da emissão da Nota Técnica SEI nº 44843/2020/ME (que será apresentada em 
outra passagem do voto): 

I - a utilização do código de pagamento 1929 (próprio do facultativo 
mensal de baixa renda) independeria da prévia homologação da 
adesão ao respectivo plano previdenciário, do que resultaria a 
possibilidade de um segurado pagar a alíquota de 5% de maneira 
indevida até a ocorrência do fato gerador; 

II - a legislação previdenciária admitiria expressamente a 
possibilidade de complementação para obtenção de aposentadoria 
por tempo de contribuição ou de contagem recíproca, mas não o faria 
para fins de recebimento de benefícios infortunísticos, como é o caso 
dos benefícios por incapacidade; 

III - a ratio legis para considerar ou não a complementação após o 
fato gerador do benefício seria a mesma nos casos de óbito e nos 
casos de benefícios por incapacidade. Se, naquele caso, não há 
previsão legal e não se admite a complementação, logo, nos casos de 
benefícios por incapacidade, não se poderia admitir a 
complementação; 

IV - a se admitir a possibilidade de complementação extemporânea 
após o fato gerador, estar-se-ia subvertendo o próprio modelo 
securitário; 



V - a se admitir o complemento da contribuição após a ocorrência do 
fato gerador, o mais provável é que o segurado providencie a 
complementação do tributo social na exata medida do necessário, a 
exemplo do pagamento apenas do período correspondente à carência 
do benefício por incapacidade; 

VI - ao autorizar a complementação após o fato gerador, o sistema 
de proteção social estaria enviando um sinal errado para a sociedade: 
o de que o segurado pode fracionar o pagamento da contribuição em 
dois momentos (antes e depois do sinistro social), o que estimularia 
o comportamento desonesto, em que o segurado pagaria apenas parte 
de sua contribuição; 

VII - não se deveria desconsiderar a possibilidade de o entendimento 
administrativo descambar para uma espécie de "institucionalização 
da subtributação previdenciária", o que iria em sentido contrário ao 
princípio do equilíbrio financeiro e atuarial previsto no caput do art. 
201 da Constituição; 

VIII - admitir a complementação de 5% para 11% ou 20% após a 
eclosão da incapacidade seria uma sinalização para que a TNU 
revisitasse o tema e revogasse a Súmula 52, segundo a qual "Para 
fins de concessão de pensão por morte, é incabível a regularização 
do recolhimento de contribuições de segurado contribuinte 
individual posteriormente a seu óbito, exceto quando as 
contribuições devam ser arrecadadas por empresa tomadora de 
serviços"; 

IX - o Decreto nº 10.410, de 30 de junho de 2020, a pretexto de 
regulamentar a norma constitucional, teria permitido, 
expressamente, complementações extemporâneas, sem qualquer tipo 
de ressalva quanto ao fato gerador, enviando mais um sinal errado a 
estimular comportamentos desonestos e a conduzir à subtributação 
previdenciária, sem falar do risco considerável de influenciar o 
Poder Judiciário a revisitar o tema, o que poderia levar à revogação 
da Súmula 52 da TNU; e 

X - seria recomendável a remessa do presente expediente para esta 
Secretaria de Previdência, órgão competente para a definição de 
diretrizes gerais da política pública previdenciária, com os seguintes 
objetivos: 1) retificar ou ratificar o pronunciamento da DIRBEN 
constante do sequencial 6; 2) avaliar a manutenção do art. 19-E 
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, 
de 6 de maio de 1999; e 3) analisar a viabilidade de edição de um 
regramento que vede expressamente a complementação de 
contribuição previdenciária após o fato gerador do benefício. 



  

16. Da legislação de regência 

Peço vênia para transcrever o arcabouço constitucional, legal e 
regulamentar que deve, em alguma medida, orientar a solução da controvérsia: 

CF/88: 

Art. 195. [...] 

§ 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao 
Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual 
ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, 
assegurado o agrupamento de contribuições." (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 103, de 2019) 

Art. 201. [...] 

§ 12. Lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária, com alíquotas 
diferenciadas, para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que 
se encontram em situação de informalidade, e àqueles sem renda própria que se 
dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, 
desde que pertencentes a famílias de baixa renda.             (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

§ 13. A aposentadoria concedida ao segurado de que trata o § 12 terá valor de 1 
(um) salário-mínimo.         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, 
de 2019) 

EC 103/2019: 

Art. 29. Até que entre em vigor lei que disponha sobre o § 14 do art. 195 da 
Constituição Federal, o segurado que, no somatório de remunerações 
auferidas no período de 1 (um) mês, receber remuneração inferior ao limite 
mínimo mensal do salário de contribuição poderá: 

I - complementar a sua contribuição, de forma a alcançar o limite mínimo 
exigido; 

II - utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de contribuição 
de uma competência em outra; ou 

III - agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes 
competências, para aproveitamento em contribuições mínimas mensais. 



Parágrafo único. Os ajustes de complementação ou agrupamento de 
contribuições previstos nos incisos I, II e III do caput somente poderão ser feitos 
ao longo do mesmo ano civil. 

Lei 8.212/91: 

Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e 
facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-
contribuição.            (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999). 

[...] 

§ 2o  No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria 
por tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite 
mínimo mensal do salário de contribuição será de:         (Redação dada pela Lei 
nº 12.470, de 2011) 

I - 11% (onze por cento), no caso do segurado contribuinte individual, ressalvado 
o disposto no inciso II, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho 
com empresa ou equiparado e do segurado facultativo, observado o disposto na 
alínea b do inciso II deste parágrafo;                 (Incluído pela Lei nº 12.470, de 
2011) 

II - 5% (cinco por cento):              (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011) 

a) no caso do microempreendedor individual, de que trata o art. 18-A da Lei 
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; e            (Incluído pela Lei 
nº 12.470, de 2011)     (Produção de efeito) 

b) do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente 
ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a 
família de baixa renda.            (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011) 

§ 3o  O segurado que tenha contribuído na forma do § 2o deste artigo e pretenda 
contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da 
aposentadoria por tempo de contribuição ou da contagem recíproca do tempo 
de contribuição a que se refere o art. 94 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, 
deverá complementar a contribuição mensal mediante recolhimento, sobre o 
valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição em 
vigor na competência a ser complementada, da diferença entre o percentual pago 
e o de 20% (vinte por cento), acrescido dos juros moratórios de que trata o § 
3o do art. 5o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.            (Redação dada 
pela Lei nº 12.470, de 2011)        (Produção de efeito) 

§ 4o  Considera-se de baixa renda, para os fins do disposto na alínea b do inciso 
II do § 2o deste artigo, a família inscrita no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal - CadÚnico cuja renda mensal seja de até 2 (dois) 
salários mínimos.            (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011) 



§ 5o  A contribuição complementar a que se refere o § 3o deste artigo será 
exigida a qualquer tempo, sob pena de indeferimento do 
benefício.             (Incluído pela Lei nº 12.507, de 2011) 

[...] 

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: 

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou 
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou 
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, 
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a 
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer 
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do 
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, 
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença 
normativa;                 (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97) 

II - para o empregado doméstico: a remuneração registrada na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, observadas as normas a serem estabelecidas em 
regulamento para comprovação do vínculo empregatício e do valor da 
remuneração; 

III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais 
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, 
observado o limite máximo a que se refere o § 5o;                 (Redação dada pela 
Lei nº 9.876, de 1999). 

IV - para o segurado facultativo: o valor por ele declarado, observado o limite 
máximo a que se refere o § 5o.                 (Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999). 

§ 1º Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do empregado 
ocorrer no curso do mês, o salário-de-contribuição será proporcional ao 
número de dias de trabalho efetivo, na forma estabelecida em regulamento. 

[...] 

§ 3º O limite mínimo do salário-de-contribuição corresponde ao piso salarial, 
legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, tomado 
no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de 
trabalho efetivo durante o mês.                (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 
10.12.97) 

Lei 8.213/91: 

Art. 17. O Regulamento disciplinará a forma de inscrição do segurado e dos 
dependentes. 



[...] 

§ 7º Não será admitida a inscrição post mortem de segurado contribuinte 
individual e de segurado facultativo.  (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

Lei 10.666/2003: 

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

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

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

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

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

Decreto 3.048/99: 

Art. 19-E.  A partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e 
manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e 
de cálculo do salário de benefício exigidos para o reconhecimento do direito aos 
benefícios do RGPS e para fins de contagem recíproca, somente serão 
consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior 
ao limite mínimo mensal  do salário de contribuição.      (Incluído pelo Decreto 
nº 10.410, de 2020) 



§ 1º  Para fins do disposto no caput, ao segurado que, no somatório de 
remunerações auferidas no período de um mês, receber remuneração inferior ao 
limite mínimo mensal do salário de contribuição será assegurado:     (Incluído 
pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 

I - complementar a contribuição das competências, de forma a alcançar o limite 
mínimo do salário de contribuição exigido;     (Incluído pelo Decreto nº 10.410, 
de 2020) 

II - utilizar o excedente do salário de contribuição superior ao limite mínimo de 
uma competência para completar o salário de contribuição de outra competência 
até atingir o limite mínimo; ou     (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 

III - agrupar os salários de contribuição inferiores ao limite mínimo de diferentes 
competências para aproveitamento em uma ou mais competências até que estas 
atinjam o limite mínimo.   (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 

§ 2º  Os ajustes de complementação, utilização e agrupamento previstos no § 1º 
poderão ser efetivados, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado, hipótese 
em que se tornarão irreversíveis e irrenunciáveis após processados.     (Incluído 
pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 

§ 3º  A complementação de que trata o inciso I do § 1º poderá ser recolhida até 
o dia quinze do mês subsequente ao da prestação do serviço e, a partir dessa 
data, com os acréscimos previstos no art. 35 da Lei nº 8.212, de 
1991.      (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 

§ 4º  Os ajustes de que tratam os incisos II e III do § 1º serão efetuados na forma 
indicada ou autorizada pelo segurado, desde que utilizadas as competências do 
mesmo ano civil definido no art. 181-E, em conformidade com o disposto nos § 
27-A ao § 27-D do art. 216.     (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 

§ 5º  A efetivação do ajuste previsto no inciso III do § 1º não impede o 
recolhimento da contribuição referente à competência que tenha o salário de 
contribuição transferido, em todo ou em parte, para agrupamento com outra 
competência a fim de atingir o limite mínimo mensal do salário de 
contribuição.       (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 

§ 6º  Para complementação ou recolhimento da competência que tenha o salário 
de contribuição transferido, em todo ou em parte, na forma prevista no § 5º, será 
observado o disposto no § 3º.    (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 

§ 7º  Na hipótese de falecimento do segurado, os ajustes previstos no § 1º 
poderão ser solicitados por seus dependentes para fins de reconhecimento de 
direito para benefício a eles devidos até o dia quinze do mês de janeiro 
subsequente ao do ano civil correspondente, observado o disposto no § 
4º.       (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 



[...] 

Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras 
importâncias devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem 
o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, 
obedecem às seguintes normas gerais: 

[...] 

§ 27-A.  O segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período 
de um mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário 
de contribuição poderá solicitar o ajuste das competências pertencentes ao 
mesmo ano civil, na forma por ele indicada, ou autorizar que os ajustes sejam 
feitos automaticamente, para que o limite mínimo mensal do salário de 
contribuição seja alcançado, por meio da opção por:   (Incluído pelo Decreto nº 
10.410, de 2020) 

I - complementar a sua contribuição, observado que:  (Incluído pelo Decreto 
nº 10.410, de 2020) 

a) o recolhimento da complementação deverá ser efetuado pelo próprio 
segurado até o dia quinze do mês seguinte ao da competência de referência e, 
após essa data, com incidência dos acréscimos legais de que tratam os art. 238 
e art. 239;    (Incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 

b) para o empregado, o empregado doméstico e o trabalhador avulso, a 
complementação será efetuada por meio da aplicação da alíquota de sete inteiros 
e cinco décimos por cento, inclusive para o mês em que exista contribuição 
concomitante na condição de contribuinte individual; e  (Incluída pelo Decreto 
nº 10.410, de 2020) 

c) para o contribuinte individual que preste serviço a empresa, de que trata o § 
26, e que contribua exclusivamente nessa condição, a complementação será 
efetuada por meio da aplicação da alíquota de vinte por cento;   (Incluída pelo 
Decreto nº 10.410, de 2020) 

II - utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de uma 
competência em outra, observado que: (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 
2020) 

a) para efeito de utilização da contribuição, serão considerados os salários de 
contribuição apurados por categoria, consolidados na competência de 
origem;   (Incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 

b) o salário de contribuição poderá ser utilizado para complementar uma ou 
mais competências com valor inferior ao limite mínimo, mesmo que em categoria 
distinta;   (Incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 



c) poderão ser utilizados valores excedentes ao limite mínimo do salário de 
contribuição de mais de uma competência para compor o salário de contribuição 
de apenas uma competência; e   (Incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 

d) utilizado o valor excedente, caso o salário de contribuição da competência 
favorecida ainda permaneça inferior ao limite mínimo, esse valor poderá ser 
complementado nos termos do disposto no inciso I; ou  (Incluída pelo Decreto 
nº 10.410, de 2020) 

III - agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes 
competências, para aproveitamento em contribuições mínimas mensais, 
observado que:  (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 

a) as competências que não atingirem o valor mínimo do salário de contribuição 
poderão ser agrupadas desde que o resultado do agrupamento não ultrapasse o 
valor mínimo do salário de contribuição;   (Incluída pelo Decreto nº 10.410, de 
2020) 

b) na hipótese de o resultado do agrupamento ser inferior ao limite mínimo do 
salário de contribuição, o segurado poderá complementar na forma prevista no 
inciso I ou utilizar valores excedentes na forma prevista no inciso II; e  (Incluída 
pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 

c) as competências em que tenha havido exercício de atividade e tenham sido 
zeradas em decorrência do agrupamento poderão ser objeto de recolhimento 
pelo segurado, respeitado o limite mínimo.  (Incluída pelo Decreto nº 10.410, de 
2020) 

§ 27-B.  Para fins do disposto no § 27-A, o valor da contribuição referente ao 
décimo terceiro salário não poderá ser utilizado em decorrência do disposto no 
§ 6º do art. 214.  (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 

§ 27-C.  É vedada a reversão da utilização e do agrupamento de que trata o § 
27-A.  (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 

§ 27-D.  Caso ocorram eventos posteriores que gerem inconsistências no cálculo 
da contribuição na competência favorecida por complementação, utilização ou 
agrupamento, essa competência ficará pendente de regularização.  (Incluído 
pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 

  

17. Do estágio atual da jurisprudência sobre o tema 

18. De início, é importante destacar que para o contribuinte 
individual por conta própria1 e o segurado facultativo2 é pacífico na 
jurisprudência do STJ e da TNU a impossibilidade de recolhimentos integrais 
após o óbito, por dependentes, para fins de instituição/recuperação/manutenção 



da qualidade de segurado, implementação de carência e concessão de pensão por 
morte. Na verdade, a impossibilidade também se estende para o recolhimento 
integral extemporâneo feito pelo próprio segurado (em vida), após a 
ocorrência do fato gerador previdenciário, como, por exemplo, a 
incapacidade. Assim, se inexistente contribuição prévia, feita em época própria, 
quando da ocorrência do fato gerador, não se admite a inscrição ou o recolhimento 
extemporâneo (após o fato gerador), seja pelo segurado, seja pelos dependentes. 
Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. 
TRABALHADOR URBANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 
SEGURADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. 
BENEFÍCIO INDEVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. 
1. O reconhecimento do direito à pensão por morte pressupõe que a pessoa 
apontada como instituidora detenha, por ocasião do falecimento, a qualidade de 
segurado da Previdência Social ou tenha anteriormente preenchido os requisitos 
para a obtenção do benefício de aposentadoria. 
2. O recorrente sustenta que o inadimplemento das contribuições não retira a 
qualidade de segurado obrigatório, mesmo decorrido o período de graça, 
requerendo seja reconhecido o direito de recolhimento post mortem 
das contribuições do de cujus. 
3. O STJ firmou a tese, em Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.110.565/SE), 
no sentido da impossibilidade de recolhimento pelos dependentes, para fins de 
concessão do benefício de pensão por morte, de contribuições vertidas após 
o óbito do instituidor, no caso de contribuinte individual. 
4. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal 
Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, 
o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso 
Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo 
sentido da decisão recorrida". 
5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1.776.395/MG, Rel. Min. HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018). 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. 
IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES POST 
MORTEM PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PERDA DA 
QUALIDADE DE SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA 
PENSÃO. RECURSO DO INSS PROVIDO. 
1. Nos termos do art. 74 da Lei 8.213/1991, a pensão por morte será devida ao 
conjunto dos dependentes do Segurado falecido, não sendo exigido o 
cumprimento de carência. 
2. Para que seja concedida a pensão por morte, faz-se necessária a 
comprovação da condição de dependente, bem como a qualidade de Segurado, 
ao tempo do óbito, sendo imprescindível o recolhimento das contribuições 
respectivas pelo próprio Segurado, quando em vida, para que seus dependentes 
possam receber o benefício de pensão por morte; o que não é o caso dos autos. 
3. Esta Corte firmou a orientação de que não há base legal para, pretendendo 
a parte a obtenção de pensão por morte, uma inscrição post mortem ou 



regularização das contribuições pretéritas não recolhidas em vida pelo de 
cujus. 
4. Recurso Especial do INSS provido. (REsp 1574676/SP, Rel. Ministro 
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
26/02/2019, DJe 12/03/2019) 

Súmula 52 da TNU: Para fins de concessão de pensão por morte, é incabível a 
regularização do recolhimento de contribuições de segurado contribuinte 
individual posteriormente a seu óbito, exceto quando as contribuições devam ser 
arrecadadas por empresa tomadora de serviços.3 

  

19. Inclusive, trata-se de antigo entendimento do STJ: "é 
imprescindível o recolhimento das contribuições respectivas pelo próprio 
segurado quando em vida para que seus dependentes possam receber o benefício 
de pensão por morte. Desta forma, não há base legal para uma inscrição post 
mortem ou para que sejam regularizadas as contribuições pretéritas, não 
recolhidas em vida pelo de cujus" (REsp 1.328.298/PR, Rel. Ministro Castro 
Meira, DJe de 28.9.2012). 

20. Registre-se que esse entendimento se mantém atualizado, 
correto4 e inalterado, não sofrendo qualquer tipo de abalo em decorrência da 
vigência da EC 103/2019 (§14 do art. 195 da CF/88 e art. 29 da EC 103) e do art. 
19-E do Decreto 3.048/99, incluído pelo Decreto 10.410/2020, que tratam, 
exclusivamente, da possibilidade de complementação, utilização do valor 
excedente ou agrupamento de contribuições, e não de recolhimento extemporâneo, 
de forma inédita, do valor integral da contribuição apta a gerar qualidade de 
segurado ou implementar carência. Assim, mesmo na vigência dos citados 
diplomas normativos, se o contribuite indvidual por conta própria ou o segurado 
facultativo nada recolheram a tempo e modo, salvo na hipótese da súmula 416 do 
STJ5, não é possível o recolhimento após a morte pelos dependentes, para gerar 
qualidade de segurado e instituir pensão por morte. 

21. No entanto, o caso em discussão tem contorno fático um 
pouco diverso, que pode levar a outra solução jurídica. A hipótese em 
julgamento envolve complementação de alíquota de contribuições pagas a tempo 
e modo, em vida, pelo segurado e não de pagamento integral de contribuições 
omitidas por este antes do óbito. 

22. Com a mesma ou muito semelhante moldura fática6, localizei na 
jurisprudência do STJ somente o seguinte e recente precedente, contrário ao 
direito de complementação pelos dependentes: 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, II E 1.022, I E II, DO CPC/2015. 
NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. CONTRIBUINTE 



INDIVIDUAL. REGULARIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES POST 
MORTEM. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Não ocorreu omissão na decisão combatida, na medida em que, 
fundamentadamente, dirimidas as questões submetidas, não se podendo, 
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa 
ou ausência de prestação jurisdicional. 

2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que, para fins de obtenção de 
pensão por morte, não é possível o recolhimento post mortem, a fim de 
regularizar a condição de segurado do instituidor do benefício. 

3. Nesse contexto, na ausência de previsão legal, não se revela crível facultar 
aos interessados a complementação dos valores vertidos a menor pelo 
contribuinte individual, sob pena de desonerar essa categoria da 
responsabilidade da regularização dos recolhimentos, ainda em vida. 

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 
1.781.198/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
21/5/2019, DJe 24/0/2019). 

  

23. Consta do voto do Relator: 

"Nesse contexto, outra solução não caberia senão a reforma do acórdão 
recorrido, na medida em que dissonante com a jurisprudência desta Corte, 
firmada no sentido de ser inviável a concessão de pensão por morte aos 
dependentes, mediante recolhimento/regularização de contribuições post 
mortem. Assim, pelo mesmo motivo consubstanciado na falta de amparo legal, 
não se revela crível excepcionar essa regra para admitir a complementação das 
contribuições vertidas a menor após a morte do contribuinte individual." 

  

24. No âmbito da TNU, localizei somente o PUIL nº 0010973-
33.2016.4.01.3801/MG, julgado na sessão do dia 21/08/2020, com 4 votos 
vencidos (entre eles o meu), que aceitou complementação de contribuições de 
segurado faculativo de baixa renda, após a DII, para fins de carência e concessão 
de benefício por incapacidade. Nesse sentido: 

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
PREVIDENCIÁRIO. SEGURADO FACULTATIVO DE BAIXA RENDA. 
POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA 
EFEITO DE CARÊNCIA, QUANDO NÃO FOREM PREENCHIDOS OS 
REQUISITOS DO ARTIGO 21, II, “b” DA LEI N. 8.212/91. QUESTÃO DE 
ORDEM N. 20/TNU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



In casu, insurge-se a parte autora contra a impossibilidade de complementação 
dos valores recolhidos por ela como segurada individual, na modalidade baixa 
renda, que não foram admitidos pelo INSS pelo fato de apresentar renda no 
CadÚnico. 

O acórdão recorrido decidiu a questão nos seguintes termos: 

[...] 

Conclui-se que há três requisitos para que o segurado facultativo possa se 
enquadrar no conceito de baixa renda e, assim, fazer jus à alíquota diferenciada 
de 5%: (i) não possuir renda própria; (ii) dedicar-se exclusivamente ao trabalho 
doméstico no âmbito de sua residência; e (iii) prévia inscrição no Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico. 

Tal qualificação, contudo, é voluntária e, via de regra, não conta com a 
validação automática do INSS. Isso conduz a um grave problema: em 
determinadas situações, somente se vai descobrir que o segurado não tinha 
direito ao recolhimento diferenciado quando um benefício é solicitado. 

Some-se a isso o fato de que os segurados abrangidos por essa norma são, em 
regra, de pouca escolaridade, de maneira que a exigência de que conheçam as 
diferentes formas de contribuição e os específicos termos legais aplicáveis a cada 
uma. 

Nesta situação específica, desconsiderar todas as contribuições efetuadas 
porque foram recolhidas a menor não soa razoável, especialmente quando é 
possível a complementação caso o segurado queira pedir aposentadoria por 
tempo de contribuição, nos termos do artigo 21, §3º, supracitado. 

Ora, se é possível a complementação para fazer jus ao benefício final, não há 
razão jurídica para que o mesmo não se dê para com os intermediários. É justo 
que a carência mantida num caso seja também no outro. 

Ademais, a Previdência Social não teria qualquer prejuízo, pois a diferença seria 
paga pelo segurado, acrescida de juros. Para todos os efeitos, é como se, desde 
o início, tivesse sido vertida no valor correto. 

Portanto, é lícito que a parte autora complemente as contribuições efetuadas a 
menor, com os consectários legais, na forma e tempo previstos no 
ordenamento. Após, caberá às instâncias ordinárias verificar se os requisitos do 
benefício pretendido foram preenchidos, considerando a complementação 
eventualmente realizada. 

Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao pedido de 
uniformização interposto pela parte autora, com fundamento na Questão de 
Ordem n. 20 da TNU. 



  

25. Em resumo, como se vê, não existe jurisprudência dominante 
sobre a controvérisa afetada nestes autos, de órgão de jurisdição superior, a 
vincular a TNU e impedir a sua livre escolha pela possibilidade ou impossibilidade 
de complementação após o óbito das contribuições. Na verdade, não existe nem 
mesmo posição dominante da TNU, a ser prestigiada neste julgamento. 

26. Do instituto da complementação de contribuições, suas 
espécies e o caso dos autos 

27. Complementação de contribuições é a quantia adicional 
devida pelo segurado para que a sua contribuição mensal alcance o valor mínimo 
exigido por lei, para que possa ser computada para fins de aquisição e 
manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e 
de cálculo do salário de benefício, exigidos para o reconhecimento do direito aos 
benefícios do RGPS e para fins de contagem recíproca.   

28. Acerca do instituto, é imprescindível trazer aos autos as lições de 
Frederico Amado (Curso de Direito e Processo Previdenciário, 14ª edição, 
JusPODIVM, f. 354): 

"Inicialmente, cumpre fazer uma distinção diante da enorme 
confusão que se verifica na prática profissional previdenciária. 
Existem  duas espécies de complementação no que tange à 
contribuição previdenciária do segurado: 

a) Complementação da base de cálculo do salário de 
contribuição para atingir ao mínimo legal, que pode ser o piso 
legal ou convencional da categoria ou ao salário mínimo; 

b) Complementação da alíquota, a exemplo do contribuinte 
individual que recolheu à razão de 5% do salário mínimo e pretende 
complementar a alíquota para 11 ou mesmo para 20%." 

  

29. Trata-se de instituto formalmente previsto em lei desde 2002 
(MP 83, convertida na Lei 10.666/2003[art. 5º], na modalidade de 
complementação de base de cálculo, aplicada ao caso específico do contribuinte 
individual que presta serviço à pessoa jurídica, quando as remunerações recebidas 
no mês, pelos serviços prestados, forem inferiores ao valor mínimo mensal do 
salário-de-contribuição (01 salário mínimo). 

30. Outra hipótese muito frequente de complementação de base de 
cálculo, esta sem previsão legal específica, refere-se à adoção equivocada do 
salário de contribuição, em valor inferior ao salário mínimo. Isso ocorre, por 



exemplo, quando da mudança de ano, sem que o segurado se atente da alteração 
do valor do salário mínimo, mantendo a sua base de recolhimento no ano seguinte 
idêntica à do ano anterior. 

31. Na modalidade de complementação de alíquota, foi 
introduzida no ordenamento jurídico em 2006, com a LC 123 (§§3º e 5º do art. 21 
da Lei 8.212/91), dirigida ao contribuinte individual e ao segurado facultivo de 
baixa renda (5%) ou do plano simplificado (11%) que pretenda contar tempo de 
contribuição correspondente para fins de obtenção de aposentadoria por tempo de 
contribuição ou da contagem recíproca a que se refere o art. 94 da Lei 8.213/91 
(complementação de 5% ou 11% para 20%). Também se faz presente, mesmo sem 
previsão legal específica, na hipótese dos recolhimentos do segurado facultivo 
de baixa renda não serem validados pelo INSS (de 5% para 11%: complemento 
de 6%). Inclusive, no site da RFB consta o código 1830 para fazer esse 
complemento. 

32. É importante registrar que a EC 103/2019, que incluiu o §14 do 
art. 195 da CF/88 e trouxe regulamentação transitória no art. 
29, constitucionalizou e ampliou o espectro de incidência do instituto, ao 
afastar os efeitos previdenciários, de forma genérica e geral, de contribuição em 
valor inferior à contribuição mínima mensal exigida para a categoria de segurado, 
exigindo regularização, na forma de complementação, utilização do valor 
excedente e/ou agrupamento de contribuições.   

33. Isso porque, até então, era exigida a complementação (na 
modalidade de complementação de base de cálculo) apenas para os segurados 
contribuinte individual e facultativo, que, registre-se, nunca puderam recolher 
contribuições em valor base inferior ao salário-mínimo. Para os demais segurados, 
com destaque para o empregado, o salário-de-contribuição, em situações 
específicas, poderia ser inferior ao piso legal da categoria profissional ou ao 
salário-mínimo, nos casos de jornada parcial ou admissão/demissão no curso do 
mês. Com a EC 103, todos os segurados, inclusive os empregados (intermitentes 
e jornada parcial), passaram a ter que contribuir sobre o limite mínimo mensal do 
salário de contribuição. 

34. Mas a grande polêmica envolvendo o instituto da 
complementação das contribuições, em ambas as espécies, incide na 
possibilidade de sua utilização após a ocorrência do fato gerador 
previdenciário (morte, incapacidade e prisão, em especial), frente ao caráter 
securitário, contributivo e à exigência de equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS. 

35. A controvérisa do tema 286, como facilmente se percebe, é de 
complementação para acréscimo de alíquota de 5% (não validada) para 11%, 
após o fato gerador previdenciário, no particular, o óbito do segurado facultativo 
de baixa renda, para fins de pensão por morte.   



36. Por fim, para fechar esse tópico, é importante não confundir 
complementação - já definida acima - com indenização de tempo de serviço 
ou de contribuição. Nas palavras de Frederico Amado (Curso de Direito e 
Processo Previdenciário, 14ª edição, JusPODIVM, f. 579): 

"fica fácil definir indenização de tempo de serviço ou contribuição como a 
quantia devida ao INSS como condição inafastável para o cômputo de período 
de exercício de atividade laborativa remunerada, exceto para fins de carência, 
visando a concessão de benefício do RGPS ou consideração em outro regime 
previdenciário (contagem recíproca), quer pelo não pagamento de contribuições 
previdenciárias decaídas, quer pela atividade na época não se enquadrar como 
de filiação obrigatória". 

  

37. O instituto da indenização está regulamentado no art. 96. IV, da 
Lei 8.213/917 e no art. 45-A da Lei 8.212/918. As suas hipóteses mais comuns 
são: a) contribuinte individual que quer contar período pretérito de atividade, já 
alcançado pela decadência, no qual não houve recolhimento de contribuições; b) 
trabalhador rural antes de novembro de 1991 para emissão de CTC. 

38. Complementação para acréscimo de alíquota após o fato 
gerador previdenciário 

39. Como já dito, existe previsão expressa de complementação para 
acréscimo de alíquota nos §§ 3º e 5º da Lei 8.212/91, destinado, 
exclusivamente, para obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição9 e 
contagem recíproca. A lei e mesmo atos normativos infralegais não trazem, de 
forma expressa e assertiva,  essa espécie de complementação para benefícios de 
risco, como os por incapacidade ou pensão por morte. 

40. Assim, é forçoso reconhecer que não existe disposição legal 
específica e expressa sobre a questão controversa no tema 286, devendo 
a solução ser encontrada a partir de um esforço hermenêutico, que concilie 
previsão normativa sistêmica, proteção previdenciária e respeito aos princípios da 
contibutividade, da lógica securitária e do equilíbrio financeiro e atuarial que 
orienta o RGPS. 

41. Sobre o caso dos autos, é importante destacar que o sistema 
de contribuições do segurado facultativo de baixa renda tem um 'q' de 
disfuncional (ausência de validação automática das contribuições), uma vez 
que é possível promover o recolhimento de 5% sem inscrição no CadÚnico, com 
essa inscrição desatualizada ou com informações impeditivas de enquadramento 
(renda familiar superior a dois salários mínimos, renda própria etc), ocorrendo a 
análise e (não)validação dos pagamentos somente quando do requerimento de 
benefício, ou seja, em regra, após o fato gerador. Com o Memorando-Circular 
Conjunto nº 43/ DIRBEN/DIRAT/INSS, de 22/11/2017, o INSS passou a admitir 



a validação das contribuições a qualquer momento, pelos seus canais de 
comunicação, mediante pleito do segurado, procedimento bem vindo (embora 
insuficientte), mas que vem sofrendo com entraves, em razão da grande fila de 
espera da autarquia e da falta de informação dos segurados. 

42. A demonstrar as consequências e controvérsias geradas por essa 
disfuncionalidade, cito dois temas recentes e litigiosos decididos pela TNU: 

Tema 241 da TNU: "O exercício de atividade remunerada, ainda que informal 
e de baixa expressão econômica, obsta o enquadramento como segurado 
facultativo de baixa renda, na forma do art. 21, §2º, II, alínea 'b', da Lei 8.212/91, 
impedindo a validação das contribuições recolhidas sob a alíquota de 5%". 

Tema 285 da TNU: "A atualização/revalidação extemporânea das informações 
do CadÚnico, realizada antes da exclusão do cadastro na forma regulamentar, 
autoriza a validação retroativa das contribuições pela alíquota de 5%, desde que 
comprovados os requisitos de enquadramento como segurado facultativo, na 
forma do art. 21, §2º, II, alínea b', da Lei 8.212/91". 

  

43.  Complementação de base de cálculo após o fato gerador 
previdenciário: escolha positiva expressa feita pela legislação previdenciária 

44. Segundo os arts. 19-E e 216, §27-A, do Decreto 3.048/99, o 
ajuste de complementação, para fins de se alcançar o limite mínimo do salário de 
contribuição, poderá ser feito, por iniciativa do segurado, até o dia quinze do 
mês subsequente ao da prestação do serviço e, a partir desde data, com os 
acréscimos previstos no art. 35 da Lei 8.212/91. Veja-se que o §2º do art. 19-E 
afirma que a complementação pode ser efetivada a "qualquer tempo". 

45. Já o §7º do mesmo artigo é expresso ao permitir que a 
complementação seja feita pelos dependentes, após o óbito do segurado, para 
fins de pensão por morte, desde que solicitada até o dia quinze do mês de janeiro 
subsequente ao do ano civil correspondente. Peço licença para transcrever 
novamente: 

§ 7º  Na hipótese de falecimento do segurado, os ajustes previstos no § 1º poderão 
ser solicitados por seus dependentes para fins de reconhecimento de direito para 
benefício a eles devidos até o dia quinze do mês de janeiro subsequente ao do 
ano civil correspondente, observado o disposto no § 4º.       (Incluído pelo 
Decreto nº 10.410, de 2020) 

  

46. Como se vê, no caso da complementação de base de cálculo, 
foi opção da legislação previdenciária (diante do silêncio da lei [art. 5º da Lei 



10.666/2003 e art. 29 da EC 103/2019], em ato de competência privativa do 
presidente da república, fazer a escolha hermenêutica de autorizar a 
complementação da contribuição recolhida com base em salário de contribuição 
inferior ao limite mínimo mensal, pelos próprios dependentes, após o óbito do 
segurado (fato gerador previdenciário), para fins de pensão por morte. 

47. E, na verdade, ao permitir a complementação após o óbito, pelos 
dependentes, e afirmar que a complementação pelo segurado pode ser feita a 
"qualquer momento", parece inequívoco que, também para os demais benefícios 
de risco/não programados (benefícios por incapacidade, auxílio-reclusão e 
salário-maternidade), a complementação pode ser feita pelo segurado após o 
fato gerador do benefício. Outro entendimento afrontaria a lógica, por conferir 
maior proteção ao dependente do que ao segurado. 

48. Por fim, conforme será visto a seguir, essa opção da legislação 
previdenciária não viola a CF/88, as Leis 8.212/91 e 8.213/91 ou opções feitas 
pelo Poder Judiciário, estando dentro do âmbito de escolhas interpretativas e 
regulamentares legítimas do chefe do Executivo, inclusive porque devidamente 
fundamentadas. 

49. Da posição da Secretaria de Previdência do Ministério da 
Economia sobe a controvérsia do tema 286 

50. Por meio da Nota Técnica SEI nº 44843/2020/ME, a Secretaria 
de Previdência do Ministério da Economia, ratificando a posição favorável da 
Diretoria de Benefícios do INSS (DIRBEN), e afastando a posição contrária da 
Procuradoria Federal Especializada do INSS, concluiu nos seguintes termos: "o 
segurado facultativo sem renda própria que se dedique esclusivamente ao 
trabalho doméstico mo âmbito de sua residência, em face da não validação desta 
condição, pode compelmentar a sua contribução após o fato gerador do benefício, 
inclusive dos benefícios por incapacidade". 

51. Destaco os trechos mais relevantes (grifos ausentes no original) 
na NT, que vincula a atuação do INSS: 

[...] 

5. O presente expediente veio a esta Secretaria de Previdência para manifestação 
quanto à possibilidade de o segurado facultativo sem renda própria que se 
dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, em 
face da não validação desta condição, vir a complementar a sua contribuição 
após a constatação da incapacidade, para fins de recebimento de benefício por 
incapacidade com DIB anterior à complementação. 

[...] 



7. A respeito, é de rigor assentar, de início, que inexiste disposição expressa na 
Lei nº 8.212 e Lei nº 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, acerca da controvérsia 
ora em análise, razão pela qual a resposta decorre de um exercício de 
hermenêutica. 

8. É certo que os argumentos e fundamentos jurídicos trazidos pela PFE-INSS 
na defesa de sua tese são robustos e possibilitam que se adote o entendimento de 
que não caberia a complementação de contribuição após a ocorrência do fato 
gerador do benefício. Contudo, tese em sentido contrário também é possível e 
possui fundamentos técnicos e jurídicos. 

9. O primeiro ponto a ser destacado é que a Emenda Constitucional nº 103, de 
12 de novembro de 2019, trouxe novos contornos à matéria, exigindo uma base 
de cálculo contributiva mínima para todos os segurados, em conformidade com 
o § 14 do art. 195 da Constituição, na redação da referida Emenda, e com o art. 
29 da Emenda em comento, nos seguintes termos: 

[...] 

10. Até então, era exigida, em face da legislação infraconstitucional, uma 
contribuição sobre uma base de cálculo mínima mensal (salário-mínimo) apenas 
para os segurados contribuinte individual e facultativo. Para os demais 
segurados, o salário de contribuição mensal poderia ser inferior ao salário-
mínimo mensal, desde que observado o limite mínimo horário ou diário. Era, por 
exemplo, o que ocorria com os empregados em jornada parcial ou que eram 
admitidos ou demitidos no curso do mês. Com a edição da Emenda 
Constitucional nº 103, de 2019, todos os segurados, inclusive os empregados 
intermitentes e os empregados em jornada parcial ou que trabalham apenas 
alguns dias durante o mês, passaram a ter de contribuir sobre o limite mínimo 
mensal do salário de contribuição. 

11. A inovação trazida pela Emenda em referência significou, para os segurados 
que antes contribuíam sobre uma base inferior ao limite mínimo mensal do 
salário de contribuição, uma relevante alteração, com a exigência de 
contribuição adicional à que anteriormente era vertida para o sistema. Diante 
da nova exigência, o próprio texto constitucional estabeleceu que, para o alcance 
do referido limite mínimo mensal, além da complementação da contribuição, 
instituto que já existia até então, duas outras alternativas poderiam ser utilizadas 
- o agrupamento de contribuições de diferentes competências e a utilização da 
contribuição que exceder o limite mínimo de contribuição de uma competência 
em outra (remanejamento). Dessa forma, hoje, na hipótese de contribuição sobre 
uma base de cálculo inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, 
há três possibilidades de ajuste: complementação da contribuição; agrupamento 
de contribuições de diferentes competências e remanejamento do valor de 
contribuição que exceder o limite mínimo de uma competência em outra. 

12. De se destacar que embora os ajustes trazidos pela Emenda Constitucional 
nº 103, de 2019, tenham por premissa uma remuneração inferior ao limite 



mínimo mensal do salário de contribuição, ao passo que a complementação 
objeto da consulta trata de um acréscimo de alíquota, a rigor inexiste diferença 
substancial entre tais pressupostos fáticos, uma vez que os resultados práticos 
são semelhantes: tanto em um quanto em outro caso tem-se uma situação em 
que a contribuição efetuada na competência está abaixo do limite mínimo 
mensal, hipótese em que precisa ser ajustada, de forma a que esse limite seja 
alcançado. 

13. De se ressaltar, igualmente, que os ajustes em referência atendem à mesma 
finalidade - permitir que a contribuição de uma determinada competência 
atinja o limite mínimo requerido - razão pela qual devem possuir, na medida 
do possível, o mesmo regramento e terem tratamento uniforme. Não se justifica, 
assim, que se atribua à complementação determinados efeitos e ao 
agrupamento e ao remanejamento, efeitos diversos. 

14. Nesse ponto, cumpre realçar que, quando se trata dos ajustes de agrupamento 
e de remanejamento, está-se diante de uma hipótese em que não se está a exigir 
nenhuma contribuição adicional do segurado. O que se faz é tão-somente a 
transposição de parte de contribuições de uma ou mais competências para outras 
competências, por meio de um mero registro contábil. 

15. Ora, na medida em que, no agrupamento e no remanejamento, não se exige 
o aporte de novas contribuições, não se mostra razoável exigir que tais ajustes 
devam ser feitos necessariamente antes da ocorrência do fato gerador do 
benefício. Primeiro porque, a rigor, a contribuição suficiente e necessária para 
o benefício já foi efetivada. Segundo porque isso geraria uma demanda de 
serviços de difícil operacionalização por parte do INSS, tendo em vista que os 
segurados com contribuições mensais vertidas sobre base inferior ao limite 
mínimo mensal do salário de contribuição teriam de requerer, todos os meses, o 
agrupamento ou o remanejamento de suas contribuições, de forma a se 
precaverem contra a eventual ocorrência de um sinistro que pudesse gerar um 
benefício por incapacidade. Terceiro porque, na prática, sobretudo para os mais 
vulneráveis, desconhecedores das normas previdenciárias e das 
correspondentes obrigações acessórias, a exigência acarretaria uma 
desproteção social. Dificilmente aqueles segurados que contribuem com a 
alíquota de 5% iriam atender à exigência de efetuarem os referidos ajustes 
antecipadamente ao fato gerador do benefício, de forma a se precaverem contra 
a ocorrência de uma contingência social que lhes acarretasse a incapacidade 
laboral. 

16. Não se mostrando, pois, razoável que o agrupamento e o remanejamento 
sejam efetuados antes do fato gerador do benefício por incapacidade, e na 
medida em que deva se dar, na medida do possível, o mesmo regramento para 
todas as formas de ajustes de contribuição, também a complementação da 
contribuição deve poder ser feita a qualquer época, mesmo após o fato gerador 
do benefício. Mesmo porque a complementação de contribuição, quer na 
hipótese da alteração da alíquota de 5% para 11% ou 20%, quer na hipótese da 
complementação de que trata o art. 5º da Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003 



(contribuinte individual que presta serviço à empresa), já era anteriormente 
admitida administrativamente após a ocorrência do fato gerador do benefício 
para todos os efeitos, inclusive para fins de carência e para os benefícios por 
incapacidade. Nesse sentido, sem que tenha havido inovação legislativa com 
imposição expressa da exigência de complementação antes do fato gerador do 
benefício, não se justifica a alteração do procedimento que a Autarquia 
Previdenciária já adotava antes da edição do Decreto nº 10.410, de 2020. 

[...] 

19. De qualquer forma, a possibilidade de que os ajustes de contribuições que 
se encontrem abaixo do limite mínimo mensal da categoria possam ser feitos a 
qualquer época, inclusive para fins de carência e após a ocorrência do fato 
gerador, ameniza a exigência de que, para fins de aquisição e manutenção da 
qualidade de segurado, somente sejam consideradas as competências cuja base 
de cálculo seja igual ou superior ao limite mínimo do salário de contribuição 
mensal. 

20. É importante destacar que a possibilidade de efetuar os ajustes na 
contribuição após o fato gerador do benefício não necessariamente desvirtua a 
natureza securitária da previdência social e tampouco representa uma 
dissonância com o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Primeiro porque 
sempre se pressupõe uma contribuição prévia, realizada em época própria. O 
que se admite, a posteriori, é um mero ajuste, de forma a que a contribuição 
vertida em época própria possa atingir o limite mínimo mensal. Segundo porque 
se trata de um seguro social, em que o aspecto protetivo deva ter papel relevante. 
Terceiro porque, na hipótese da complementação, exige-se o aporte de 
contribuições com juros e multas. 

21. Demais disso, não se pode perder de vista que o aporte de contribuições para 
o sistema visa, igualmente (senão precipuamente), à obtenção dos chamados 
benefícios programados. E, para tais benefícios, exige-se um longo tempo de 
contribuição, em que o aporte de contribuições em época própria menor que o 
mínimo mensal pode resultar, diante dos acréscimos legais, em valores 
significativamente elevados a serem aportados quando do requerimento do 
benefício, não raro em valores de difícil adimplemento. Nesse sentido, não 
parece lógico que um contribuinte, tendo capacidade financeira, resolva, por 
"esperteza" ou "desonestidade", verter apenas parte da contribuição devida, 
deixando para complementar o restante somente quando vier a requerer uma 
prestação previdenciária. 

22. A realidade é que os ajustes de complementação, agrupamento e 
remanejamento vão atingir, majoritariamente, os segurados de mais baixa renda, 
portanto com menor capacidade contributiva, e com menos informações acerca 
do regramento previdenciário. Os mais impactados serão, obviamente, os 
empregados em jornada parcial e os empregados intermitentes, cujas 
remunerações mensais, não raro, ficam abaixo do salário-mínimo mensal, bem 
como os segurados sem renda própria. Veja-se que, no caso concreto, objeto da 



presente consulta, trata-se de segurados sem renda própria que se dedicam 
exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, pertencentes 
a família de baixa renda, que contribuem com uma alíquota de 5%. 

23. Tome-se, por exemplo, um empregado intermitente que esteja trabalhando 
todos os meses e que perceba remuneração abaixo do salário-mínimo mensal, 
sem que tenha efetuado nenhum dos ajustes de forma a que o limite mensal do 
salário de contribuição fosse alcançado e que venha a ficar incapacitado, 
temporária ou permanentemente, para o trabalho. A se impedir que esse 
trabalhador efetue os ajustes na sua contribuição após o fato gerador dos 
benefícios, estar-se-á negando o acesso a uma prestação previdenciária a tal 
segurado, em que pese este ter exercido atividade remunerada e ter efetuado a 
correspondente contribuição sobre a remuneração recebida. Vale dizer, o 
trabalhador perderá o direito a um benefício previdenciário, uma vez que lhe foi 
negada a oportunidade de ajuste de sua contribuição após o fato gerador do 
benefício. Tal situação poderá, ao revés do pretendido, gerar uma demanda 
judicial maior ainda que aquela que se quer evitar com a presente consulta. 
Difícil imaginar que o Poder Judiciário vá acatar a tese de que um empregado, 
trabalhando e contribuindo regularmente, ao sofrer, por exemplo, um acidente 
de trabalho, não tenha direito a um benefício por incapacidade por não ostentar 
a qualidade de segurado, em face de não ter efetuado, antes do fato gerador do 
benefício, o ajuste de sua contribuição de forma a atingir o limite mínimo exigido. 

24. De se destacar que a situação descrita no parágrafo anterior não será 
casuística ou excepcional. Ao contrário. Dados da Relação Anual de 
Informações Sociais - RAIS referentes ao ano-base 2019 indicam que, em 31 de 
dezembro de 2019, havia 156.756 vínculos ativos de trabalhadores intermitentes. 
Por outro lado, ao se verificar o contingente de segurados do RGPS - 
trabalhadores com Carteira de Trabalho e Previdência Social e trabalhadores 
por conta própria (contribuintes individuais) - com remuneração abaixo de um 
salário-mínimo mensal, tinha-se um contingente aproximado de 2,2 milhões de 
segurados - 1,03 milhões de trabalhadores com carteira e 1,17 milhões de 
trabalhadores por conta própria. Os primeiros com uma remuneração média de 
R$711,63 e os segundos com uma remuneração média de R$516, 29. 

25. Bem se vê, pois, que é um contingente significativo de segurados que poderão 
ficar à margem da proteção previdenciária caso o ajuste de sua contribuição não 
possa ser efetivado após o fato gerador do benefício. A se exigi-lo, o risco de 
judicialização será efetivo, com uma baixa perspectiva de que o desfecho seja 
favorável para o RGPS, sobretudo porque se trata de um público já 
marginalizado social e economicamente. 

26. Demais disso, não se pode perder de vista que a contribuição dos segurados 
sem renda própria independe da prévia homologação por parte do INSS, fato a 
implicar o conhecimento de eventual opção indevida pela alíquota de 5% 
somente quando do requerimento do benefício. O impedimento de eventual 
ajuste após a ocorrência do fato gerador do benefício, também aqui, poderá 
significar a exclusão desses segurados do direito a um benefício que lhes iria 



garantir a subsistência, hipótese em que seriam empurrados para a assistência 
social, quando fariam jus a uma prestação sem qualquer contrapartida 
financeira. 

27. Outro aspecto a se ressaltar é que o fato de o segurado contribuir com um 
valor menor que o devido, mesmo que tenha noção de tal procedimento, para 
só complementar a sua contribuição após o fato gerador do benefício, não 
significa, necessariamente, um comportamento "desonesto". Se a interpretação 
da norma permite a conduta e esta é admitida pela Administração 
previdenciária, mesmo que reprovável, não será ela "desonesta". 

28. Importante ressaltar, ainda, que o argumento trazido pela PFE/INSS no 
sentido de que a complementação de 5% para 11% ou 20% após a eclosão da 
incapacidade seria uma sinalização para que a TNU revisitasse o tema e 
revogasse a Súmula 52 deve ser sopesado com as disposições do § 7º do art. 19-
E do Regulamento da Previdência Social, na redação do Decreto nº 10.410, de 
2020, que, expressamente, admite o ajuste de contribuições pelos dependentes 
posteriormente ao óbito do segurado, nos seguintes termos: 

[...] 

29. De se ressaltar, aqui, que os ajustes somente podem ser feitos se existente 
uma contribuição feita em época própria. Inexistente contribuição feita em 
época própria, não se admite a inscrição ou o recolhimento da contribuição 
após o óbito. Adota-se, aqui, pois, o mesmo entendimento que foi fixado para o 
ajuste de contribuição por iniciativa do próprio segurado. 

30. Diante de todos esses argumentos, quando da elaboração do Decreto nº 
10.410, de 2020, fez-se uma clara opção de se permitir, a qualquer tempo, 
inclusive para fins de carência e mesmo após a ocorrência o fato gerador do 
benefício, os ajustes na contribuição do segurado, nos termos do § 7º do art. 
19-E do Regulamento da Previdência Social, verbis: 

[...] 

31. Importante destacar que esse entendimento foi fruto, à época, de um 
posicionamento técnico desta Secretaria de Previdência e contou com o 
respaldo político das autoridades do Ministério da Economia e com o aval 
jurídico da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Subchefia para 
Assuntos Jurídicos da SecretariaGeral da Presidência da República. 

32. É fato que a interpretação trilhada quando da edição do Decreto 10.410, de 
2020, pode ser reavaliada diante de elementos consistentes quanto a eventuais 
efeitos nocivos ao RGPS. Contudo crê-se prudente, antes de uma mudança de 
entendimento, que sejam trazidos informações e dados que demonstrem os efeitos 
negativos da interpretação consignada no referido ato normativo. Para tanto, 
seria de suma importância que a Autarquia Previdenciária acompanhasse, por 
meio de suas áreas competentes, todos os riscos envolvidos, em especial o 



quantitativo de segurados que efetuam a complementação após o fato gerador 
do benefício, as causas da não integralização da contribuição em época própria 
e a quantidade de demandas judiciais em um e em outro sentido. 

33. Por ora, salvo melhor juízo, sobretudo porque se trata de alteração que mal 
produziu efeitos, ratifica-se o entendimento da Diretoria de Benefícios do 
INSS, o qual foi consignado no Regulamento da Previdência Social, com as 
alterações do Decreto nº 10.410, de 2020, inexistindo razões para que seja 
editado, no momento, novo regramento normativo sobre a matéria. 

CONCLUSÃO 

34. Diante do exposto, conclui-se que: 

I - o segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao 
trabalho doméstico no âmbito de sua residência, em face da não validação desta 
condição, pode complementar a sua contribuição após o fato gerador do 
benefício, inclusive dos benefícios por incapacidade; e, 

II - o INSS deve acompanhar os efeitos da linha de interpretação ora adotada, 
avaliando e mensurando os riscos e os impactos para o RGPS. 

35. Recomenda-se, por fim, o retorno do expediente ao Instituto Nacional do 
Seguro Social, para conhecimento das áreas técnicas envolvidas. 

  

52. Da solução da controvérsia 

53. De início, registro minhas sérias reservas frente a qualquer 
possibilidade hermenêutica de implemento/complemento/regularização de 
requisitos legais de acesso a benefícios previdenciários após a efetivação do 
evento social protegido, em especial nos casos de benefícios de risco/não 
programados (pensão por morte, benefícios por incapacidade, auxílio-acidente, 
auxílio-reclusão e salário-maternidade). Como regra e premissa, o 
prêmio/contribuição deve ser integralmente quitado antes do sinistro/evento, para 
permitir a indenização/benefício. Com certeza, o sistema securitário, o caráter 
contribuitivo e a imposição de equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS não 
convivem bem com essa flexibilização/relativização. 

54. Nessa linha, já afirmei a correção e atualidade da jurisprudência 
pacífica do STJ e da TNU (ver item 9 retro) acerca da impossibilidade de 
recolhimentos integrais, pelo contribuinte individual ou pelo segurado facultativo, 
após o fato gerador previdenciário (óbito, incapacidade, prisão ou maternidade), 
pelo próprio segurado ou por seus dependentes, para fins de 
instituição/recuperação/manutenção da qualidade de segurado/carência e 
concessão de benefícios. Assim, se inexistente contribuição prévia, feita em época 
própria, quando da ocorrência do fato gerador, não se admite a inscrição ou o 



recolhimento extemporâneo (após o fato gerador), seja pelo segurado, seja pelos 
seus dependentes (salvo as exceções legais, já ressalvadas no item 9 retro). 

55. No entanto, considerando a posição externada pelo INSS nos 
autos e para o caso específico do tema 286 (que não se equipara à hipótese de 
inexistência de contribuições/recolhimentos integrais e nem supera ou relativiza a 
jurisprudência do STJ e da TNU retro citada), é de se admitir a solução 
hermenêutica adotada pelo órgão superior de formulação de política 
previdenciária do governo federal (SPREV), que, além de ter méritos técnicos 
e jurídicos, presta homenagem ao princípio constitucional da proteção social, sem 
colocar em risco, ao que parece, a higidez financeira e atuarial do RGPS. 

56. Adotar entendimento hermenêutico contrário ao do INSS, que 
vai aplicá-lo de ofício no âmbito administrativo a milhares de requerimentos que 
lhe são submetidos, parece invadir espaço da autonomia conferida ao chefe do 
Poder Executivo para regulamentar a lei, além de tratar de forma diferente e mais 
rígida segurados e dependentes no âmbito judicial. 

57. Resumo, aqui, os fundamentos que entendo suficientes para 
ratificar a posição do INSS a favor da complementação: 

(i) a complementação para acréscimo de alíquota após o fato gerador 
do benefício previdenciário não se confunde com o pagamento 
integral e extemporâneo da contribuição, que não é admitido pelo 
INSS e pela jurisprudência; 

(ii) pressupõe contribuição prévia, recolhida em época própria, que 
por alguma irregularidade deixou de ser validada, exigindo somente 
um acréscimo para a sua regularização. Essa diferenciação é 
essencial para demonstrar que, em alguma medida, mantém-se 
hígido o caráter securitário e contribuitivo do RGPS, que não perde 
a sua essência; 

(iii) o caso envolve seguro social, em que o aspecto protetivo tem 
que ter papel relevante. Nesse contexto, não parece adequado retirar 
a proteção social da pessoa que pagou a contribuição no momento 
correto, mas em valor inferior ao devido, sem lhe permitir, com 
alguns efeitos retroativos, a complementação desse pagamento, 
ainda que após o fato gerador;  

(iv) não se pode presumir ou concluir, antecipadamente e de forma 
genérica, que a irregularidade que gerou a não validação das 
contribuições seja fruto de comportamento desoneto ou implique 
deliberada e ilegal intenção de reduzir o valor da contribuição 
previdenciária; 



(v) a complementação será paga com os devidos encargos legais 
(multa e juros), por todo tempo de recolhimento com alíquota 
equivocada/reduzida, recompondo as perdas financeiras do RGPS; 

(vi) segundo a DIRBEN/INSS, a complementação de contribuição, 
quer na hipótese da alteração da alíquota de 5% para 11% ou 20%, 
quer na hipótese da complementação de que trata o art. 5º da Lei nº 
10.666, de 8 de maio de 2003 (contribuinte individual que presta 
serviço à empresa), já era anteriormente admitida 
administrativamente após a ocorrência do fato gerador do benefício 
para todos os efeitos, inclusive para fins de carência e para os 
benefícios por incapacidade (menos para o óbito); 

(vii) para hipótese mais relevante e representativa numericamente 
(ver item 24 da NT da SPREV), envolvendo complementação de 
base de cálculo, o Decreto 3.048/99, na redação do Decreto 
10.410/2020, autorizou a complementação após o fato gerador (ver 
itens 43 a 48 retros), não se justificando tratamento diverso no 
presente caso, que envolve complementação para acréscimo de 
alíquota. Como frisou a SPREV: 

12. De se destacar que embora os ajustes trazidos pela Emenda 
Constitucional nº 103, de 2019, tenham por premissa uma 
remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de 
contribuição, ao passo que a complementação objeto da consulta 
trata de um acréscimo de alíquota, a rigor inexiste diferença 
substancial entre tais pressupostos fáticos, uma vez que os 
resultados práticos são semelhantes: tanto em um quanto em 
outro caso tem-se uma situação em que a contribuição efetuada 
na competência está abaixo do limite mínimo mensal, hipótese 
em que precisa ser ajustada, de forma a que esse limite seja 
alcançado. 

13. De se ressaltar, igualmente, que os ajustes em referência 
atendem à mesma finalidade - permitir que a contribuição de 
uma determinada competência atinja o limite mínimo requerido 
- razão pela qual devem possuir, na medida do possível, o mesmo 
regramento e terem tratamento uniforme. Não se justifica, 
assim, que se atribua à complementação determinados efeitos e 
ao agrupamento e ao remanejamento, efeitos diversos. 

(viii) não existe risco de abuso ou ampliação dessa escolha 
hermenêutica no âmbito do Poder Judiciário (é o que acredito), ou 
mesmo de "sinalização para que a TNU reviste o tema e revogue a 
súmula 52", uma vez que as situações de pagamento integral e 
extemporâneo e de mera complementação estão bem caracterizadas 
e extremadas, sendo admissível somente a segunda. 



  

58.   Do alcance e contornos da complementação 

59. Admitida a complementação posterior ao risco social, três 
questionamentos importantes emergem, que devem ser decididos neste 
julgamento: 

(i) qual o termo final da possibilidade de ser formalizar a 
complementação: a qualquer momento ou até o dia 15 do mês de 
janeiro subsequente ao do ano civil correspondente; 

(ii) qual o período deve ser objeto de complementação: todas as 
competências não validadas ou somente o período necessário para 
obtenção/incremento do benefício; 

(iii) qual o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício: a 
DER/DIB de praxe ou a DER/DIB contemporânea ou posterior ao 
complemento das contribuições. 

  

60. Quanto ao termo final da possibilidade de complementação, 
o questionamente tem origem na parte final do §7º do art. 19-E do Decreto 
3.048/99, na redação do Decreto 10.410/2020, já transcrito em mais de uma 
passagem desse voto, que, no caso específico da complementação de base de 
cálculo decorrente do art. 29 da EC 103/2019, feita pelos dependentes do 
segurado falecido, exige que a solicitação seja feita até o dia 15 do mês de 
janeiro subsequente ao ano civil correspondente. Registre-se previsão do citado 
art. 29: "Parágrafo único. Os ajustes de complementação ou agrupamento de 
contribuições previstos nos incisos I, II e III do caput somente poderão ser feitos 
ao longo do mesmo ano civil.". 

61. A restrição temporal em questão foi imposta para o caso de 
complementação de base de cálculo, introduzida pela EC 103/2019. Para o caso 
de complementação de alíquota não existe termo final imposto por lei ou ato 
normativo infralegal. Como o caso não comporta analogia, que seria prejudicial, é 
forçoso reconhecer que não existe termo final para o complemento.  

62. a 68. Trechos excluídos, conforme itens 4 e 5 deste voto 
complementar.  

69. Da fixação da tese (já reduzida conforme itens 4 e 5 deste 
voto complementar) 

  



70. Propõe-se a fixação de tese nos seguintes termos: 

"para fins de pensão por morte, é possível a complementação, após 
o óbito, pelos dependentes, das contribuições recolhidas em vida, a tempo e 
modo, pelo segurado facultativo de baixa renda do art. 21, §2º, II, 'b', da Lei 
8.212/91, da alíquota de 5% para as de 11% ou 20%, no caso de não validação 
dos recolhimentos" 

  

71. Da aplicação da tese ao caso concreto 

72. O julgado recorrido está em total convergência com a tese 
proposta, motivo pelo qual o PUIL deve ser improvido. 

73. Da conclusão 

74. Em face do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao 
PUIL, julgando-o como representativo de controvérsia, para fixar a tese do tema 
286 conforme item 70 retro." 

  

7. Em face do exposto, voto por NEGAR  PROVIMENTO ao PUIL 
e fixar a seguinte tese: "para fins de pensão por morte, é possível a 
complementação, após o óbito, pelos dependentes, das contribuições recolhidas 
em vida, a tempo e modo, pelo segurado facultativo de baixa renda do art. 21, 
§2º, II, 'b', da Lei 8.212/91, da alíquota de 5% para as de 11% ou 20%, no caso 
de não validação dos recolhimentos".    

  

IVANIR CÉSAR IRENO JÚNIOR 

Juiz Relator 

 


