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EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO 
ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. 
ART. 256-I C/C ART. 256-E DO RISTJ, NA REDAÇÃO DA EMENDA 
REGIMENTAL 24, DE 28/09/2016. ART. 1º DA MP Nº 1.523/1996 
(CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528/1997). INCLUSÃO DO §2º NO ART. 
45 DA LEI Nº 8.212/91. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO 
RECOLHIDAS NO MOMENTO OPORTUNO. ACRÉSCIMO DE 
MULTA E DE JUROS. PERÍODO A SER INDENIZADO ANTERIOR À 
EDIÇÃO DA MP Nº 1.523/1996. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS. 
ABRANGÊNCIA DA SUSPENSÃO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO 
ACOLHIDA.
1. Delimitação da controvérsia: "Definir se as contribuições 
previdenciárias não recolhidas no momento oportuno sofrerão o 
acréscimo de multa e de juros quando o período a ser indenizado for 
anterior à edição da Medida Provisória n.º 1.523/1996 (convertida na 
Lei n.º 9.528/1997).".
2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do 
CPC/2015 (art. 256-I c/c art. 256-E do RISTJ, na redação da Emenda 
Regimental 24, de 28/09/2016).
3. Determinada a suspensão do processamento dos recursos 
especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais 
de segunda instância ou em tramitação no STJ, devendo-se adotar, 
no último caso, a providência prescrita no art. 256-L do RISTJ.
4. Acolhida a proposta de afetação do recurso especial como 
representativo da controvérsia, para que seja julgado na Primeira 
Seção (afetação conjunta dos Recursos Especiais n.º 1.929.631/PR, 
1.914.019/SC e 1.924.284/SC).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL em face de aresto prolatado pelo TRF-4ª Região, assim 
ementado:

 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO 



DECONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE 
RURAL. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. TRABALHADOR 
RURAL. INCLUSÃO DE PERÍODO RURAL. INDENIZAÇÃO. 
LEGIMITIDADEPASSIVA DO INSS. JUROS E MULTA. VÍNCULO 
URBANO. ANOTAÇÃONA CTPS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 
CONTAGEM RECÍPROCA. CERTIDÃO DE TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TUTELA 
ESPECÍFICA.
1. Considera-se comprovado o exercício de atividade rural havendo 
início de prova material complementada por prova testemunhal 
idônea.
2. A prova material juntada aos autos para comprovar atividade rural 
possui eficácia probatória tanto para o período anterior quanto para 
o período posterior à data do documento, desde que corroborado por 
prova testemunhal idônea e convincente. Precedente STJ.
3. A partir da competência 11/91, pretendendo o segurado especial 
computar tempo de serviço rural para obtenção de aposentadoria 
por tempo de contribuição, deverá comprovar o recolhimento de 
contribuições facultativas (art. 39, II, da Lei nº 8.213/91).
4. Comprovado o labor rural em regime de economia familiar, 
mediante a produção de início de prova material, corroborada por 
prova testemunhal idônea, o segurado faz jus ao cômputo do 
respectivo tempo de serviço.
5. O INSS é parte passiva legítima para responder nas ações que 
tratam da indenização das contribuições devidas, não atraindo, 
portanto, a competência atribuída à Secretaria da Receita Federal do 
Brasil pelo art. 2º da Lei 11.457/07.
6. A incidência de juros moratórios e multa no cálculo da indenização 
das contribuições previdenciárias, determinada pelo § 2º do art. 
45da Lei n.º 8.212/91, somente é exigível quando o período a ser 
indenizado é posterior à edição da MP n.º 1.523/96.
7. O tempo de contribuição para Regime Próprio de Previdência 
Social pode ser computado para o Regime Geral de Previdência 
Social(contagem recíproca), desde que comprovado mediante a 
apresentação da certidão prevista no art. 130 do Decreto nº 3.048/99 
e respeitada a contagem não-concomitante com o tempo de serviço 
vinculado ao RGPS.
8. Consectários legais fixados nos termos do decidido pelo 
STF(Tema 810) e pelo STJ (Tema 905).
9. Tendo a sentença sido proferida após 18/03/2016, ficam 
majorados os honorários advocatícios, de acordo com o disposto no 
art. 85, §11, do CPC, observando-se ainda o disposto nos §§ 2º a 6º 
do mesmo art. 85.
 

Nas razões do especial, interposto com fundamento na alínea “a” do 
permissivo constitucional, a parte insurgente afirma violadas as disposições do 
art. 45, § 4º, da Lei nº 8.212/91 (com a redação dada pela MP nº 1.523/96).

No aspecto, aduz, em suma:
 
Feito esse breve histórico sobre o tema, resta inequívoco que há 
incidência de juros e multa sobre a indenização das contribuições 
em atraso, mesmo que o período de reconhecimento de tempo seja 
anterior à vigência do artigo 45, § 4º, da Lei nº 8.213/91, com a 
redação dada pela Medida Provisória nº 1.523/96, dada a 
necessidade de observância da legislação vigente à data do 
requerimento administrativo, sob pena de admitir-se a já rechaçada 



(pelo STF) tese de direito adquirido a regime jurídico.
(...).
Assim, a questão que se coloca é saber se a incidência de 
juros e multa sobre a indenização das contribuições em atraso, 
sujeita-se, ou não, à nova sistemática tributária de indenização 
das contribuições previdenciárias do contribuinte individual.
De acordo com o art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil, 
os atos normativos que entram em vigor têm efeito imediato e 
geral, passando a abranger as relações jurídicas em 
manutenção, respeitando-se o ato jurídico perfeito, o direito 
adquirido e a coisa julgada material.
Tem-se, destarte, que a lei deve ter aplicação presente e 
futura.
De outra banda, embora inexistisse a previsão de indenização 
das contribuições em atraso do contribuinte individual, para fins 
de concessão de benefício previdenciário, resta claro que a 
partir do advento da Medida Provisória nº 1.523/96, teve início 
a obrigação de pagamento das contribuições, acrescidas de 
juros e multa moratória, sob pena de ofensa aos princípios da 
isonomia, da razoabilidade, segurança jurídica e da 
solidariedade.
No direito previdenciário a norma aplicável é sempre aquela 
vigente ao tempo dos fatos que deram origem ao direito, no 
caso, o requerimento administrativo de aposentadoria do 
segurado, segundo o princípio tempus regit actum.
Ora, a concessão do benefício é um ato único, ao qual se 
aplicam as leis vigentes à época da concessão para o cálculo 
do valor a ser pago ao beneficiário.
 

Assim, requer seja o seu recurso conhecido e provido, a fim de que 
haja a reforma do acórdão regional, na forma das razões recursais.

A parte recorrida não ofereceu contrarrazões, apesar de devidamente 
intimada para tanto.

O recurso especial foi inadmitido na origem, seguindo-se a 
interposição de agravo em recurso especial.

Após, foram remetidos os autos a esta Corte Superior.
O Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes deu 

provimento ao agravo e determinou a sua conversão em recurso especial, 
assinalando a indicação deste feito como representativo de controvérsia, e que "
encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para que, no prazo de 15 
dias, se manifeste a respeito dos pressupostos de admissibilidade deste recurso 
especial como representativo da controvérsia".

O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão do Ministro 
Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, ofertando parecer pela 
admissão do recurso especial como repetitivo.

O Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes reiterou a 
indicação deste feito como representativo de controvérsia, determinando a 
distribuição do recurso.

É o relatório.

VOTO



Cinge-se a questão a definir se as contribuições previdenciárias não 
recolhidas no momento oportuno devem sofrer o acréscimo de multa e de juros 
quando o período a ser indenizado for anterior à edição da Medida Provisória n.º 
1.523/1996 (convertida na Lei n.º 9.528/1997).

A discussão gira em torno das disposições do art. 45, § 4º, da Lei nº 
8.212/91 (com a redação dada pela MP nº 1.523/96), que assim dispõe:

 
Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos 
extingue-se após 10 (dez) anos contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito 
poderia ter sido constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, 
por vício formal, a constituição de crédito anteriormente efetuada.
§ 1º No caso de segurado empresário ou autônomo e equiparados, o 
direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos, para 
fins de comprovação do exercício de atividade, para obtenção de 
benefícios, extingue-se em 30 (trinta) anos
§ 2º Para apuração e constituição dos créditos a que se refere o 
parágrafo anterior, a Seguridade Social utilizará como base de 
incidência o valor da média aritmética simples dos 36 (trinta e seis) 
últimos salários-de-contribuição do segurado
§ 3º No caso de indenização para fins da contagem recíproca de que 
tratam os arts. 94 a 99 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, a base 
de incidência será a remuneração sobre a qual incidem as 
contribuições para o regime específico de previdência social a que 
estiver filiado o interessado, conforme dispuser o regulamento, 
observado o limite máximo previsto no art. 28 desta Lei.
§ 4º Sobre os valores apurados na forma dos §§ 2º e 3º incidirão 
juros moratórios de um por cento ao mês e multa de dez por 
cento. (grifou-se)

 
A proposta de afetação do presente feito ao rito dos recursos 

repetitivos deve ser submetida à Primeira Seção do STJ - competente para as 
matérias de direito público, como ocorre no presente caso -, pois o RISTJ, no art. 
256-I c/c art. 256-E (na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016), 
passou a exigir a competência do Colegiado para a afetação de recurso como 
representativo de controvérsia.

 
DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL
 
Inicialmente, registre-se que os pressupostos recursais – cabimento, 

legitimidade e interesse de recorrer, tempestividade, regularidade formal, 
preparo, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer – estão 
devidamente preenchidos no caso concreto, inexistindo quaisquer vícios graves 
que obstem o conhecimento do recurso.

Ademais, a matéria foi devidamente prequestionada na instância de 
origem.

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade e tendo 
em vista a relevância e a abrangência do tema, deve ser mantida a indicação do 
presente recurso especial como representativo de controvérsia, consoante 
parágrafos 5º e 6º do artigo 1.036 do Código de Processo Civil c/c inciso II do 
artigo 256-E do Regimento Interno, para que o tema seja apreciado pela 
Primeira Seção do STJ.

 



DA MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS SIMILARES
 
Cumpre registrar que, conforme informações prestadas pelo Núcleo 

de Gerenciamento de Precedentes deste Tribunal, no acompanhamento da 
distribuição de processos nesta Corte Superior:

 
Com relação à questão de direito objeto da presente indicação de 
recurso representativo da controvérsia, destaco o potencial de 
multiplicidade da matéria veiculada neste processo. Em pesquisa à 
base de jurisprudência desta Corte, é possível recuperar 
aproximadamente 50 acórdãos e 433 decisões monocráticas 
proferidas por Ministros componentes das Primeira e Segunda 
Turmas, contendo a controvérsia destes autos.
Note-se, outrossim, que a matéria foi destaque em dois 
Informativos de Jurisprudência desta Corte (Informativos n. 
264/2005 e 287/2006), o que demonstra que há muito o STJ vem 
decidindo repetidamente a mesma matéria.  (grifou-se)
 

Fica demonstrada, assim, a multiplicidade de processos com 
idêntica questão de direito, a justificar a afetação da temática sob o rito dos 
recursos repetitivos.

 
DA ABRANGÊNCIA DA SUSPENSÃO (ART. 1.037, INC. II, DO 

CPC)
 
No que tange à abrangência da suspensão, deve-se analisar se é 

adequada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, 
individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território 
nacional (art. 1037, inciso II, do CPC).

De acordo com a Corte Especial, no aditamento ao voto proferido 
pelo Min. Luis Felipe Salomão na ProAfR no REsp 1.696.396/MT, DJe de 
27/02/2018, a suspensão dos processos em que se examina a matéria jurídica 
afetada não é automática, sendo possível sua modulação de acordo com a 
conveniência do tema.

No presente caso, a suspensão ampla dos processos em todas as 
instâncias no território nacional pode prejudicar o seu andamento em tempo 
razoável, especialmente considerando-se que a jurisprudência do STJ já fornece 
atualmente um caminho jurisprudencial bem pavimentado que pode servir de 
guia segura aos demais tribunais e julgadores a respeito da temática objeto da 
afetação.

Penso, portanto, que é recomendável restringir a abrangência da 
suspensão aos processos com problemática similar à presente, limitando-a aos 
recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de 
segunda instância ou em tramitação no STJ, devendo-se adotar, no último caso, 
a providência prescrita no art. 256-L do RISTJ.

 
CONCLUSÃO
 
Ante o exposto, confirmo a indicação do presente feito selecionado 

como representativo da controvérsia (afetação conjunta dos Recursos Especiais 
n.º 1.929.631/PR, 1.914.019/SC e 1.924.284/SC), nos termos do art. 1.036, § 5º, 
do CPC/2015, para que seja julgado pela Primeira Seção do STJ, adotando-se 
as seguintes providências:



a) a tese representativa da controvérsia fica delimitada nos 
seguintes termos: "Definir se as contribuições previdenciárias não 
recolhidas no momento oportuno sofrerão o acréscimo de multa e de juros 
quando o período a ser indenizado for anterior à edição da Medida 
Provisória n.º 1.523/1996 (convertida na Lei n.º 9.528/1997).";

b) a suspensão dos recursos especiais e agravos em recursos 
especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no 
STJ - cujos objetos coincidam com o da matéria afetada - devendo-se adotar, no 
último caso, a providência prescrita no art. 256-L do RISTJ, conforme motivação 
adrede explicitada;

c) comunicação, com cópia do acórdão, aos Ministros da Primeira 
Seção do STJ, ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP) desta 
Corte, aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e 
à Turma Nacional de Uniformização;

d) vista ao Ministério Público Federal para parecer, nos termos do 
artigo 1.038, inc. III, § 1º, do CPC/2015.

Determino que a Coordenadoria tome as providências necessárias 
quando à divulgação pública, inclusive no sítio eletrônico deste STJ, sobre a 
presente decisão.

Deve a proposta de afetação ser submetida ao colegiado por meio 
da da ferramenta eletrônica de afetação prevista no art. 257 do Regimento 
Interno do STJ.

É como voto.


