Superior Tribunal de Justiça
RECURSO ESPECIAL Nº 1.607.075 - SC (2016/0157949-9)
RELATOR
RECORRENTE
RECORRENTE
RECORRIDO
ADVOGADO

:
:
:
:
:

MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
FAZENDA NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CASSIA CRISTOFOLINI
WANDERLEI DERETTI - SC019638
EMENTA

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. JUROS E
MULTA. PERÍODO ANTERIOR À MP
N. 1.523/1996. NÃO
INCIDÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA NACIONAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73 NÃO
CONFIGURADA.
I – Na origem, trata-se de ação que objetiva o reconhecimento da
inexigibilidade de juros de mora e de multa no cálculo de indenização necessária
à expedição de certidão de tempo de serviço, para contagem recíproca de
tempo de contribuição da segurada, nos períodos compreendidos entre
1º/2/1976 a 22/8/1982 e 25/7/1984 a 20/1/1986.
II - Impõe-se o afastamento de alegada violação ao art. 1.022, do
CPC/2015 (art. 535, do CPC/1973), quando a questão apontada como
omitida pelo recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o
intuito revisional dos embargos de declaração e, da mesma forma, quando a
alegada omissão é abordada genericamente, inviabilizando o conhecimento da
parcela recursal, com incidência da súmula 284/STF.
III – A Fazenda Nacional detém legitimidade passiva para a
atuação nos processos em que se pleiteia a inexigibilidade de multa e de juros
de mora incidentes sobre o montante relativo ao recolhimento, em atraso, das
contribuições previdenciárias mencionadas no art. 2º da Lei n. 11.457/07.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.666.949/RS, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, DJe 10/9/2018; REsp n. 1.607.544/RS, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe 29/9/2017.
IV – As contribuições previdenciárias não pagas em época própria,
para fins de contagem recíproca de tempo de serviço, somente sofrerão
acréscimos de juros e multa quando o período a ser indenizado for posterior à
Medida Provisória n. 1.523/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997. A hipótese
dos autos, contudo, refere-se aos períodos compreendidos entre 1º.2.1976 a
22.8.1982 e 25.7.1984 a 20.1.1986. Precedentes: REsp n. 1.681.403/RS, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; REsp n.
1.564.562/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29/9/2017.
V – Recurso especial da Fazenda Nacional improvido. Recurso
Especial do Instituto Nacional do Seguro Social parcialmente conhecido e nesta
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parte improvido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade,
negou provimento ao recurso da Fazenda Nacional; conhecer em parte do recurso do Instituto
Nacional do Seguro Social e, nessa parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a)
Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, Mauro
Campbell Marques e Assusete Magalhães votaram com o Sr. Ministro Relator.
Dr(a). MARISE CORREIA DE OLIVEIRA(mandato ex lege), pela parte
RECORRENTE: FAZENDA NACIONAL Brasília (DF), 02 de abril de 2019(Data do
Julgamento)

MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.607.075 - SC (2016/0157949-9)
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (Relator):

Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos com fundamento no art. 105, III, a, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
assim ementado:
TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA NACIONAL.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM ATRASO.
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES NÃO
RECOLHIDAS EM PERÍODOS ANTERIORES À MP 1.523/96 (LEI 9.528/97).
NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E MULTA.
1. O recolhimento das contribuições previdenciárias foi transferido à
Secretaria da Receita Federal do Brasil pelo art. 2º da Lei 11.457/07, que previu, em
seus arts. 16 e 23, a transferência da responsabilidade pela sua cobrança judicial para
a Fazenda Nacional.
2. Em outras palavras, da mesma forma que se atribui à Fazenda Nacional a
legitimidade ativa para a cobrança judicial da dívida ativa da União Federal,
atribui-se-lhe também a legitimidade passiva, para a sua defesa em processos em que
se pleiteia a inexigibilidade de multa e juros de mora incidentes sobre o montante
relativo ao recolhimento, em atraso, das contribuições previdenciárias mencionadas
no art. 2º da Lei 11.457/07.
3. É indevida a exigência de juros moratórios e multa sobre o valor de
indenização substitutiva de contribuições previdenciárias, relativamente a período de
tempo de serviço anterior à Medida Provisória nº 1.523, de 1996. Precedentes do
STJ.

Os embargos de declaração interpostos foram improvidos.
Na origem, trata-se de ação que objetiva o reconhecimento da inexigibilidade
de juros de mora e de multa no cálculo de indenização necessária à expedição de certidão de
tempo de serviço, para contagem recíproca de tempo de contribuição da segurada, ora
recorrida, nos períodos compreendidos entre 1º/2/1976 a 22/8/1982 e 25/7/1984 a
20/1/1986.
O valor da causa, em julho de 2014, era de R$ 51.628,36 (cinquenta e um mil,
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seiscentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos).
Em via de sentença, o juízo do primeiro grau afastou a preliminar de
ilegitimidade passiva da União, não acolheu a alegação de prescrição e, no mérito, declarou a
não incidência de juros moratórios e de multa sobre a indenização substitutiva de contribuições
previdenciárias, em relação a período anterior ao início da vigência da Medida Provisória n.
1.523/1996.
O Tribunal a quo negou provimento à apelação e à remessa oficial,
consignando que (i), nos casos de recolhimento atrasado das contribuições previdenciárias, a
legitimidade passiva é da Fazenda Nacional, (ii) não há que se falar em prescrição, uma vez
que a parte autora não formulou pedido de restituição do indébito e (iii) a jurisprudência do
STJ está consolidada no sentido de que os juros moratórios e a multa, incidentes sobre
indenização substitutiva de contribuições previdenciárias, não incidem em relação a período
anterior ao início da vigência da Medida Provisória n. 1.523/1996.
Em recurso especial, a União aponta violação ao art. 535 do CPC/73.
Sustenta, em síntese, que o Tribunal a quo foi omisso ao não analisar nem a sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo do presente feito, à luz do art. 12 da Lei Complementar n. 73/93
c/c os arts. 3º e 267, VI e § 3º, do CPC/73, nem a exigibilidade da multa e dos juros quanto
ao recolhimento em atraso das contribuições previdenciárias, à luz do do art. 45-A, § 1º, I, da
Lei n. 8.212/1991.
Aduz, ainda, malferimento ao art. 12 da Lei Complementar n. 73/93 e aos arts.
3º e 267, VI e § 3º, do CPC/73, sustentando a ilegitimidade passiva da União para a causa
que, em seu entender, não possui natureza tributária.
Por fim, alega negativa de vigência ao art. 45-A, § 1º, I, da Lei n. 8.212/1991,
sustentando que, tendo a dívida natureza indenizatória, é forçoso reconhecer a legitimidade da
cobrança dos juros e da multa de mora no período em questão.
O INSS, por sua vez, sustenta em recurso especial, em resumo, violação ao art.
535 do CPC/73, afirmando que o Tribunal a quo não enfrentou as questões postas no
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embargos de declaração.
Aduziu, ainda, malferimento ao art. 45-A, § 2º, da Lei n. 8.212/91 e ao art. 96,
IV da Lei n. 8.213/91, afirmando que a legislação previdenciária previa, à época dos fatos
geradores discutidos nos autos, a imposição de juros de mora e de multa moratória, em razão
do atraso no pagamento das contribuições sociais.
Apresentadas contrarrazões pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.607.075 - SC (2016/0157949-9)
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (Relator):
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Em relação à indicada violação do art. 535 do CPC/1973 pelo Tribunal a quo,
não se vislumbram as alegadas omissões das questões jurídicas apresentadas pelo recorrente,
quais sejam, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e a exigibilidade da
multa e dos juros quanto ao recolhimento em atraso das contribuições previdenciárias.
Isso porque, julgador abordou as questões às fls. 117/120, consignando:
A jurisprudência do STJ e desta Corte tem entendido que, nos casos de
recolhimento atrasado das contribuições previdenciárias, a legitimidade passiva é da
Fazenda Nacional. Em conformidade com o disposto no art. 2º da Lei n.º 11.457/07,
as contribuições previdenciárias serão geridas pela Secretaria da Receita Federal e a
representação judicial da União nos feitos que contestem tais tributos compete à
Procuradoria da Fazenda Nacional (art. 16 da Lei n.º 11.457/07). Assim, não há se
falar em ilegitimidade passiva" e "A matéria não comporta maiores digressões, pois a
jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que os juros moratórios e a
multa, incidentes sobre indenização substitutiva de contribuições previdenciárias, não
incidem em relação a período anterior ao início da vigência da Medida Provisória nº
1.523, de 1996. (...) Por outro lado, a indenização, atualmente prevista no art. 45-A
da Lei nº 8.212, de 1991, acrescentado pela Lei Complementar nº 128, de 2008, já é
calculada em valores atualizados. Assim, nem faria sentido que se aplicassem juros
moratórios e multa, visto que a indenização não equivale ao valor das contribuições
que seriam devidas à época da prestação do serviço, como sustenta a apelante, mas
sim calculada em valores normalmente mais elevados, porque correspondentes às
maiores contribuições recolhidas pelo segurado durante sua vida profissional.

Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão
somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que
não viabiliza o referido recurso.
Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta
violação do art. 535 do CPC/1973, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
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Quanto à alegação de ilegitimidade passiva da Fazenda Nacional, o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual se atribui à Fazenda Nacional a
legitimidade para a atuação nos processos em que se pleiteia a inexigibilidade de multa e de
juros de mora incidentes sobre o montante relativo ao recolhimento, em atraso, das
contribuições previdenciárias mencionadas no art. 2º da Lei 11.457/07.
Isso porque, ao tempo em que ocorreu a transferência da responsabilidade do
recolhimento dessas contribuições previdenciárias à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
operou-se também o repasse da atribuição de sua cobrança judicial para a Fazenda Nacional.
Desse modo, da mesma forma que se atribui à Fazenda Nacional a legitimidade ativa para a
cobrança judicial da dívida ativa da União Federal, atribui-se-lhe também a legitimidade, no
caso, passiva, para a sua defesa em processos como o ora analisado.
Nesse sentido, confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO EM ATRASO.
LEGITIMIDADE DA FAZENDA NACIONAL.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a União, por meio da Fazenda
Nacional, detém legitimidade para responder pelas ações que envolvem o
recolhimento de contribuições previdenciárias, tendo em vista a responsabilidade pela
cobrança dessas contribuições ao órgão fazendário pelo artigo 2º da Lei n.
11.457/2007. Precedente: REsp 1.325.977/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, DJe 24/9/2012.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.666.949/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 4/9/2018, DJe 10/9/2018.)
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO
DE CONTRARIEDADE AO ART. 535 DO CPC/1973. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
284/STF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTAGEM RECÍPROCA DE
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. JUROS E MULTA. PERÍODO ANTERIOR À MP
1.523/1996. NÃO INCIDÊNCIA. FAZENDA NACIONAL. LEGITIMIDADE
PASSIVA.
1. Quanto à alegação de violação do art. 535 do CPC/1973, verifico que a
parte recorrente não logrou êxito em demonstrar objetivamente os pontos omitidos
pelo acórdão combatido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a
omissão supostamente ocorridos, bem como sua relevância para a solução da
controvérsia apresentada nos autos.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual se
atribui à Fazenda Nacional "[...] a legitimidade, no caso, passiva, para a sua defesa
em processos como o presente, em que se pleiteia a inexigibilidade de multa e juros
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de mora incidentes sobre o montante relativo ao recolhimento, em atraso, das
contribuições previdenciárias mencionadas no art. 2º da Lei 11.457/07" (REsp
1.325.977/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
24/9/2012).
3. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que,
para se apurar os valores devidos a título de contribuições à Previdência Social,
devem ser considerados os critérios legais existentes no momento da atividade
laborativa, e não do requerimento administrativo.
4. Dessa forma, as contribuições previdenciárias não pagas em época
própria, para fins de contagem recíproca de tempo de serviço, somente sofrerão
acréscimos de juros e multa quando o período a ser indenizado for posterior à
Medida Provisória n. 1.523/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
(REsp n. 1.607.544/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
29/9/2017.)

No mérito, discute-se a inexigibilidade de juros de mora e de multa no cálculo
de indenização necessária à expedição de certidão de tempo de serviço, para contagem
recíproca de tempo de contribuição nos períodos compreendidos entre 1º/2/1976 a 22/8/1982
e 25/7/1984 a 20/1/1986.
Ocorre que este Tribunal tem entendimento consolidado de acordo com o qual
as contribuições previdenciárias não pagas em época própria, para fins de contagem recíproca
de tempo de serviço, somente sofrerão acréscimos de juros e multa quando o período a ser
indenizado for posterior à Medida Provisória n. 1.523/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997.
A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022
DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
EM ATRASO. CONTAGEM RECÍPROCA. INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. JUROS E MULTA.
PERÍODO ANTERIOR À MP 1.523/1996. NÃO INCIDÊNCIA DOS
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de
que a exigência de juros e multa somente tem lugar quando o período a ser
indenizado é posterior à edição da Medida Provisória 1.523/1996.
3. Recurso Especial conhecido em parte, e nessa parte, não provido.
(REsp n. 1.681.403/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 5/9/2017, DJe 9/10/2017.)
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO
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DE CONTRARIEDADE AO ART. 535 DO CPC/1973. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
284/STF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTAGEM RECÍPROCA DE
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. JUROS E MULTA. PERÍODO ANTERIOR À MP
1.523/1996. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Quanto à alegação de violação do art. 535 do CPC/1973, verifico que a
parte recorrente não logrou êxito em demonstrar objetivamente os pontos omitidos
pelo acórdão recorrido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a
omissão supostamente ocorridos, bem como sua relevância para a solução da
controvérsia apresentada nos autos.
2. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que,
para se apurar os valores devidos a título de contribuições à Previdência Social,
devem ser considerados os critérios legais existentes no momento da atividade
laborativa, e não do requerimento administrativo.
3. Dessa forma, as contribuições previdenciárias não pagas em época
própria, para fins de contagem recíproca de tempo de serviço, somente sofrerão
acréscimos de juros e multa quando o período a ser indenizado for posterior à
Medida Provisória n. 1.523/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
(REsp n. 1.564.562/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
29/9/2017.)

RECURSO ESPECIAL DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
Em relação à alegada violação do art. 535, II, do CPC/73, verifica-se que o
recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em omissão
ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos embargos de declaração,
fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a
suposta mácula.
Nesse panorama, a apresentação genérica de ofensa ao art. 535, II, do
CPC/73 atrai o comando do Enunciado Sumular n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento
dessa parcela recursal.
No mérito, conforme acima salientado, este Tribunal tem entendimento
consolidado de acordo com o qual as contribuições previdenciárias não pagas em época
própria, para fins de contagem recíproca de tempo de serviço, somente sofrerão acréscimos
de juros e multa quando o período a ser indenizado for posterior à Medida Provisória n.
1.523/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997.
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Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional e
conheço parcialmente do recurso especial do Instituto Nacional do Seguro Social e, nessa
parte, nego-lhe provimento.
É voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2016/0157949-9

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.607.075 / SC

Números Origem: 450157256720154040000 50067422020144047209 SC-50067422020144047209
TRF4-50157256720154040000
PAUTA: 02/04/2019

JULGADO: 02/04/2019

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ODIM BRANDÃO FERREIRA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
RECORRENTE
RECORRIDO
ADVOGADO

:
:
:
:

FAZENDA NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CASSIA CRISTOFOLINI
WANDERLEI DERETTI - SC019638

ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Contribuições - Contribuições Previdenciárias - Tempo de Serviço
Urbano/Contribuições não Recolhidas

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). MARISE CORREIA DE OLIVEIRA(mandato ex lege), pela parte RECORRENTE:
FAZENDA NACIONAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso da Fazenda Nacional;
conheceu em parte do recurso do Instituto Nacional do Seguro Social e, nessa parte, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."
Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques e
Assusete Magalhães votaram com o Sr. Ministro Relator.
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