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Assunto: Reflexos previdenciários na sentença trabalhista

1. Principais questionamentos: Qual a validade probatória da Sentença Trabalhista no

âmbito  do  INSS  para  o  fim  de  comprovação  de  tempo  de  contribuição?   O

reconhecimento da relação de emprego pela Justiça do Trabalho surtirá efeitos para

sua aposentadoria?

2. A Carteira de Trabalho e Previdência Social, por exemplo, é a maior evidência dessa

relação  tão  estreita  entre  estas  áreas  do  saber.  Isto  porque  quando  um  vínculo

empregatício é anotado neste documento, significa dizer que foi formalizada uma

relação  trabalhista,  como  também  significa  dizer  que  foi  criada  uma  relação

previdenciária,  que  é  a  filiação  ao  Regime  Geral  de  Previdência  Social,  ante  o

exercício da atividade remunerada. 

3. Necessidade de analisar a definição do que é tempo de contribuição e qual a sua

diferença com tempo de serviço,  expondo as exigências e condições  para que se

qualifique  determinado  fato  como  válido  para  aposentadoria  e  as  constantes

mudanças na legislação.

4. Existe  a diversidade da análise pelo INSS entre a  Sentença que advém de prova

documental  e  àquelas  homologatórios  de  acordo  ou  apenas  baseadas  em  prova

testemunhal e ainda o valor do inicio da prova material com base principalmente na

posição da Justiça Federal.

5. Quais as posições que o INSS levanta para afastar a aplicação imediata da Sentença

Trabalhista?   Há  antíteses  que  contrariam  todos  os  argumentos  da  autarquia

previdenciária, sobretudo dando soluções para enfrentar o conflito.

6. Necessidade de delimitação sobre o que é tempo de serviço e se isso significa tempo

meramente  trabalhado.  Considera-se  tempo  de  contribuição  todo  aquele  em  que

houve a relação de trabalho e aplica-se o disposto no art. 55, da Lei 8.213/91 que

define que, além do tempo correspondente às atividades remuneradas de qualquer das

categorias  de  segurado obrigatório,  existem outra  situações  que  são  consideradas

tempo de contribuição.

7. A  prova  do  tempo  de  contribuição: para  alcançar  o  direito  a  um  beneficio
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previdenciário o segurado poderá manejar algumas espécies de provas de acordo com

a  natureza  do  benefício  requerido,  dentre  as  quais  as  provas  documentais,

testemunhais e periciais. Em caso de informações inexistentes ou não condizentes

nos cadastros com a realidade cabe ao segurado provar a sua real situação.

8. O Decreto 3.048/99 que regula os benefícios enuncia em seu art. 62 que nesses casos

é  necessário  a  prova  documental  contemporânea  aos  fatos  que  comprovem  o

exercício da atividade a ser contado ou alterada. Referido artigo apenas admite a

prova exclusivamente testemunhal somente na ocorrência de força maior  ou caso

fortuito.  O  referido  Decreto  no  inciso  I,  art.  62,  relaciona  documentos,

subsidiariamente ao CNIS, para a prova de tempo de contribuição, dentre os quais se

destaca como prova plena a Carteira de Trabalho e Previdência Social. As anotações

da  CTPS  valem como  prova  plena,  não  sendo  ônus  do  segurado  comprovar  ou

ratificar eventuais falhas na mesma, consoante súmula 12 do TST.

9. E a sentença trabalhista que reconhece o vínculo de emprego? Para que serve? Para

muitos  trabalhadores  que  laboram na  informalidade  ou  em período clandestino  a

única  possibilidade  de vê  reconhecido o  seu  tempo de  contribuição  é  através  da

proposição de ação judicial de reconhecimento de vinculo empregatício na Justiça do

Trabalho. Mediante referida ação o trabalhador conseguirá a anotação da sua CTPS e

a  declaração  judicial  do  tempo  que  efetivamente  esteve  a  disposição  do  seu

empregador  quando  ocorre  a  procedência  do  pedido.  Lembre-se  que  se  trata  de

pedido declaratório que não é atingido pelo manto da prescrição.

10. Reconhecimento  do  vínculo  de  emprego  pela  Justiça  do  Trabalho:  basta  estar

caracterizado os requisitos exigidos no art.  3º da CLT: pessoalidade na prestação

laboral, onerosidade da prestação, não eventualidade e subordinação ao empregador

para  que  a  Justiça  do  Trabalho  declare  a  existência  do  vinculo  empregatício  e

determine a anotação do contrato de trabalho na CTPS do empregado. Observar os

termos da Reforma Trabalhista.

11. Pode o Magistrado valer-se de todo o arcabouço probatório existente no bojo de

nossa  legislação  pátria  para  decidir  se  um  empregado  de  fato  esteve  prestando

serviços a um dado empregador de forma pessoal, habitual, onerosa e subordinada,

nos  exatos  moldes  do  artigo  terceiro  do  texto  consolidado.  Da  mesma  forma,

incumbe ao Juiz do Trabalho a execução ex officio das contribuições previdenciárias



oriundas do vínculo reconhecido. Em outras palavras, ainda que não seja requerido

pelas  partes,  é  dever  do  Magistrado  observar  se  as  contribuições  devidas  à

Previdência Social foram devidamente quitadas, quando do reconhecimento de uma

prestação laboral.

12. o Juiz do Trabalho, atento ao dever de persecução da verdade, deve preferir a busca

dos fatos reais sobre as formalidades do processo, uma vez que o empregador se

encontra numa posição de superioridade na balança da Justiça e, valendo-se desta

condição,  pode  modelar  uma  situação  que  o  beneficie.  Neste  sentido,  quando  o

Magistrado persegue a realidade dos fatos dentro do processo do Trabalho, trata-se

enfim de uma aplicação prática  do Princípio da Proteção,  através  da vertente  do

Princípio da Primazia da Realidade, bem como do in dúbio pro misero, aliás, muito

incidente nas relações do próprio Direito Previdenciário.

13.  E depois que o trabalhador consegue a sentença favorável? O trabalhador que tenha

tido vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho terá dificuldade em ter

esse tempo considerado como tempo de contribuição junto ao INSS. O INSS entende

que para computo de tal período é necessário inicio de prova documental, nos termos

do art. 55, §3º da Lei 8.213/91, somente se admitindo prova testemunhal em caso de

força maior ou caso fortuito.

14. Exige o INSS que além da Sentença Trabalhista o  trabalhador junte documentos

contemporâneos que atestem a comprovação dos fatos alegados, sendo a Sentença

em si insuficiente para garantir a consideração do tempo de contribuição.  

15.  A Jurisprudência dominante entende que a Sentença trabalhista baseada apenas em

prova testemunhal, e até mesmo em confissão do empregador não possui qualquer

validade no INSS, sendo necessário que a decisão do Juiz do Trabalho tenha sido

subsidiada  por  elementos  probatórios  materiais,  apresentados  durante  o  processo

judicial.

16. Após a Emenda Constitucional nº 20 de 1998 a Justiça do Trabalho tornou-se uma

grande máquina arrecadadora de contribuições previdenciárias. Isto porque referida

Emenda  designou  à  Justiça  Laboral  competência  para  executar  as  contribuições

sociais decorrentes das sentenças que proferir. Mas o INSS não aceira facilmente as

sentenças trabalhistas para fins de demonstração do tempo de contribuição.

17. E quando a Justiça do Trabalho reconhece em sentença e arrecada a contribuição de



todo o período reconhecido?

18. E as sentenças homologatórias que determinam como cláusula do acordo a anotação

e o reconhecimento do vínculo de emprego? Informa-se que o INSS passou a ser

intimado de todos os acordos firmados, podendo recorrer de seu teor, quando ficar

evidenciado que o acordo visa exclusivamente o reconhecimento do tempo de serviço

para fins previdenciários, nos termos do parágrafo único, do artigo 831, da CLT.

Destarte,  se  a  autarquia,  fica  silente,  após  ser  devidamente  intimada  da  decisão

proferida  ou  do  acordo  homologado  pela  Justiça  do  Trabalho,  não  interpondo

qualquer  recurso,  e  aceita  a  execução  de  ofício  das  respectivas  contribuições

previdenciárias,  o  eventual  vínculo  empregatício  reconhecido  implica  também  o

reconhecimento do respectivo tempo de serviço para fins previdenciários.

19. O INSS justifica sua resistência nas premissas de insegurança quanto a veracidade da

matéria e que a prova material exigida é um tipo de prova tarifada, sobre a qual não

se pode dispor e que referida prova há de ser contemporânea, ao contrario das provas

advindas do processo do trabalho que em sua maioria são extemporânea, haja vista

que o empregado somente busca o reconhecimento judicial após o fim da prestação

do trabalho. Outro argumento é de índole processual: a decisão trabalhista não pode

fazer coisa julgada frente ao INSS, vez que a autarquia não participou da lide e por

isso existe um limitador da eficácia dessa decisão, não sendo obrigado a cumpri-la.

Outro  argumento  é  que  a  Justiça  Federal  é  que  é  competente  para  as  demandas

previdenciárias, e que na Justiça do Trabalho não há o reexame necessário exigido

nas causas que envolvem a autarquia em comento.

20.  Críticas ao pensamento do INSS: constrói-se uma zona de tensão que se instala no

Poder  Judiciário,  já  que  uma  mesma  situação  pode  ser  avaliada  sob  diferentes

ângulos,  seja  na  Justiça  do  Trabalho  ou  na  Justiça  Federal,  causando  evidente

insegurança jurídica, uma vez que o segurado insatisfeito com a decisão do INSS,

deverá acionar a Justiça Federal para solucionar seu litígio, podendo receber decisão

diversa quanto ao emprego já reconhecido, pois pelo lapso de tempo o segurado terá

grande dificuldade em produzir a documentação necessária para garantir seu direito a

aposentadoria. 

21. Outra crítica: o reconhecimento de um vínculo trabalhista traz diversos efeitos, como,

o próprio laboral,  fiscais,  administrativos,  penais  e  também o previdenciário,  por



diversas razões. 

22. Com  a  formalização  de  um  vínculo  advindo  pela  intervenção  do  Judiciário,  a

proteção previdenciária é entregue ao trabalhador, bem como, a seus dependentes, se

o caso. Com efeito, qualidade de segurado, carência, salário de contribuição, período

de graça, tempo de contribuição, enfim, fenômenos previdenciários surgem com a

Sentença Trabalhista e independente da aquiescência verbal ou expressa da autarquia.

Imprimir a exigência da prova material para convolar a sentença trabalhista dentro do

Direito  Previdenciário é abrigar  um temido choque institucional entre  os Poderes

republicanos, além de dificultar, ao arrepio da lei, o acesso ao constitucional pacote

protetivo  denominado  Previdência  Social,  sem  falar  da  indesejada  insegurança

jurídica.

23. Lides  simuladas:  constantes  e  frequentes é  a  existência  de  lide  simulada  entre  o

patrão e empregado, de modo que o patrão busca se esquivar de suas obrigações,

atenuando os valores que realmente deveria arcar, e o empregado para manter a sua

subsistência muitas vezes renuncia ao valores exatos ou mesmo assume obrigações

patronais  para  ficar  apenas  na  guarida  do  seguro-desemprego".  Este  é  o  grande

problema dos acordos trabalhistas.

24.  Necessidade de prova documental e contemporânea: Para reconhecimento do tempo

de  contribuição  o  INSS apenas  admite  a  validade  imediata  e  plena  da  Sentença

Trabalhista  somente  se  esta  estiver  fundada  em  inicio  de  prova  material,

fundamentando isso no que dispõe art. 55, §3º da Lei 8.213/91.

25. Jurisprudência  sobre  a  matéria:  a  jurisprudência  dominante  tem  sedimentado  a

matéria:“PREVIDENCIÁRIO.  PROCESSUAL  CIVIL.  SENTENÇA  TRABALHISTA

FUNDAMENTADA EM PROVA MATERIAL. VALOR PROBANTE DE INÍCIO DE

PROVA  MATERIAL.  APOSENTADORIA  POR  TEMPO  DE  CONTRIBUIÇÃO.

HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  JUROS  MORATÓRIOS.  CORREÇÃO

MONETÁRIA. CUSTAS. 1.O STJ vem, de forma reiterada, decidindo no sentido de

que a sentença trabalhista pode ser considerada como início de prova material,

estando apta para comprovar o tempo de serviço prescrito no art. 55, § 3º, da Lei

8.213/1991, desde que fundamentada em elementos que demonstrem o exercício da

atividade  laborativa  na  função  e  nos  períodos  alegados,  ainda  que  o  Instituto

Previdenciário  não  tenha  integrado  a  respectiva  lide.  2.Os  elementos  dos  autos
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demonstram a ocorrência do vínculo laboral como empregado segurado obrigatório

do RGPS, estando apta para comprovar o tempo de serviço prescrito no indigitado

art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991, considerando que a parte autora acostou aos autos

os contracheques do período que pretende ver reconhecido, inclusive com desconto

de verba previdenciária. (fls. 53/123). 3.A jurisprudência vem admitindo a sentença

trabalhista como prova iuris tantum ou início de prova material do tempo objeto da

reclamação trabalhista. Frise-se que o c. STJ diz da necessidade de haver outros

elementos, sem esclarecer os quais, mas já admitiu como prova a sentença proferida

na Justiça Trabalhista após a regular instrução do feito. 4.Verifica-se que a autora,

nascida  em  21/12/1938  (fl.  27),  completou  60  anos  de  idade  em  21/12/1998,

preencheu o requisito etário para a concessão da aposentadoria por idade urbana

pleiteada.  5.Preenchidos  os  requisitos  exigidos  pela  Lei  8.213/1991,  é  de  ser

concedida  à  autora  a  aposentadoria  por  idade,  a  partir  do  requerimento

administrativo.  6.Esta  Corte  estabilizou  o  entendimento  de  que  são  devidos  na

ordem de 10% sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas

até o momento da prolação da sentença, de acordo com a Súm. 111, do STJ e art.

20, § 3º, do CPC. 7.Atrasados desde a citação, conforme fixado na sentença, e a

implantação  do  benefício:  a)  Correção  monetária  pelo  MCJF;  b)  os  juros

moratórios são devidos no percentual de 1% a.m. até a edição da Lei 11.960/2009,

quando então serão devidos no percentual de 0,5% a.m. conforme são aplicados nas

cadernetas  de  poupança.  Contam-se da citação,  para  as  parcelas  eventualmente

vencidas  anteriormente  a  ela,  e  do  respectivo  vencimento,  para  as  que  lhe  são

posteriores.  8.O  INSS  é  isento  de  custas  processuais,  de  acordo  com  a  Lei

9.289/1996.  9.Apelação  da  autora  provida,  em  parte,  nos  termos  do  item  6.

10.Apelação do INSS parcialmente provida (item 8). 11.Remessa oficial, em parte

provida, nos moldes do item 7”; (TRF da 1ª Região, AC 2008.33.00.012983-1/BA, 2ª

T.,  Rel.:  Juiz  Fed.  CLEBERSON  JOSÉ  ROCHA  (conv.),  j.  em  15/04/2013,  e-

DJF1 08/05/2013)  “PREVIDENCIÁRIO.  SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA  EM

RECLAMATÓRIA  TRABALHISTA.  CTPS.  PROVA  PLENA.  CONCESSÃO  DE

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 1. A sentença trabalhista

consubstancia  início  de  prova  material  para  a  concessão  de  benefício

previdenciário,  quando  fundada  em  documentos  que  demonstrem  o  exercício  da



atividade laborativa na função e períodos alegados na ação previdenciária, sendo

irrelevante o fato de que a autarquia previdenciária não ter integrado aquela lide. 2.

O segurado que, somado o tempo reconhecido judicialmente ao tempo já computado

na esfera administrativa, possui tempo de serviço suficiente e implementa os demais

requisitos  legais  para  a  concessão  do  benefício  previdenciário  tem  direito  à

aposentadoria  por  tempo  de  serviço/contribuição”.  (TRF  da  4ª  Região,  Proc.

0009103-09.2010.404.9 999-RS, 6ª T., Rel.: NÉFI CORDEIRO, j.  em 24/04/2013,

D.E.03/05/2013)

26. Da limitação à eficácia da coisa julgada quanto ao INSS:  Para mais uma vez firmar a

negativa às Sentenças Trabalhistas o INSS alega que como não foi parte do processo

entre empregado e empregador não estaria obrigado a cumprir uma decisão da Justiça

do Trabalho. A rigor o Poder Judiciário e o Poder Executivo onde situa-se o INSS

pertencem ao mesmo Estado, não havendo qualquer coerência ou lógica que leve ao

entendimento  que  o  INSS  não  esta  obrigado  a  cumprir  as  decisões  trabalhistas,

pensamento ao contrario é permitir ao Estado negar suas próprias decisões. Outro

argumento usado pelo INSS não aceitar facilmente as sentenças trabalhistas é ser da

competência  da  Justiça  Federal  para  matérias  previdenciárias  e  necessidade  do

reexame necessário .

27.  A Justiça  do  Trabalho  pode  cobrar  de  oficio  as  contribuições  previdenciárias

cumprindo o papel da União, é ainda legitimado o INSS ou a UNIÃO a interpor

recursos  das  Sentenças  Trabalhistas  mesmo  não  tendo  participado  da  instrução,

inclusive  suscitando  questões  já  na  fase  de  cumprimento  de  sentença,  o  que

demonstra o privilegio que detém o INSS perante a Justiça Laboral.

28. Atualmente  tramita  interessante  projeto  na  Câmara  dos  Deputados  de  autoria  do

Deputado Baleia Rossi, Projeto de Lei nº: 5031/2016, que propõe alteração na CLT e

na Lei 8213/91. A lei de Benefícios (Lei 8213/91) teria o acréscimo do inciso sétimo

em seu artigo 55 para considerar  como prova de tempo de contribuição o tempo

reconhecido  na  decisão  judicial  trabalhista.  Nestes  termos,  havendo  o

reconhecimento  jurídico  de  vinculo  trabalhista,  por  determinado  tempo,

consequentemente importaria na admissão da qualidade de segurado nesse período,

devendo o tempo de contribuição ( serviço) ser compatibilizado para todos os fins.

29. Solução para o impasse da celeuma: reconhecido o vinculo empregatício pela Justiça



do Trabalho, a verificação do binômio contribuição - retribuição ficaria a cargo do

próprio INSS que com a Sentença trabalhista em mãos, declarando efetivamente o

tempo reconhecido, teria um titulo para cobrar do empregador, já que este é o sujeito

passivo da obrigação tributaria,  reparando assim um déficit  do Erário e firmando

definitivamente a condição de segurado do empregado.

30. A Sentença Trabalhista é competente para ao apreciar a relação de emprego entregar

ao cidadão também a sua condição de segurado?  Consolidou-se o entendimento de

que a comprovação do tempo de serviço, considerado como tempo de contribuição,

para o fim de recebimento da prestação previdenciária, deve estar fundamentado na

conjugação de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, início razoável de prova

material e por idônea prova testemunhal13, nos termos da Súmula 14914 do Superior

Tribunal de Justiça, que se aplica, por analogia, à comprovação do tempo de serviço

na atividade urbana15. A dispensa da prova material só será possível na ocorrência

de caso fortuito ou força maior, hipótese em que a comprovação do tempo de serviço

poderá ser feita exclusivamente através de prova testemunhal, conforme ressalva do

§ 3º do art. 55 da Lei 8.213/91. A doutrina tem sustentado que a anotação da CTPS

por força de sentença trabalhista tem que ser analisada caso a caso, em virtude do

desvirtuamento  do  ajuizamento  de  reclamatórias  com  o  intuito  de  fraudar  a

Previdência Social, de modo que tem de haver provas documentais produzidas nos

autos da reclamação em consonância com o disposto no art. 55, § 3º, Lei 8.213/91,

para que seja considerada como início de prova material. 

31. A sentença trabalhista funciona como início de prova material na área previdenciária,

corroborada por mais elementos probatórios, na comprovação efetiva do tempo de

serviço, requerido pelo reclamante. Ademais, apesar de ambos os ramos jurídicos,

direito  do  trabalho  e  previdenciário,  serem  ligados  tão  diretamente,  possuem

legislação diversa, o que dá origem a presente sistemática adotada no sistema jurídico

brasileiro,  no  momento  da  comprovação  do  tempo  de  serviço  e  dos  benefícios

previdenciários daí decorrentes. 

32. Atualmente,  apesar  da  sentença  ser  proferida  por  um  Juiz  togado,  investido  de

jurisdição  e  vinculado a  todas  as  formalidades  de  um regular  processo,  nas  vias

administrativas do INSS, tal pronunciamento estatal somente surte seus efeitos dentro

da seara previdenciária, mediante a apresentação de pelo menos um início de prova



material da relação laboral, atingindo assim, o absurdo de um órgão administrativo

ter  o  poder  de  desconsiderar  ou  mitigar  os  efeitos  de  uma  decisão  judicial,  em

flagrante  ofensa  a  vários  princípios,  e  porque  não  dizer,  da  própria  e  esperada

segurança jurídica. 

33. No caso da Sentença Trabalhista de reconhecimento de vínculo, os ares são outros,

ou seja, um legítimo pronunciamento de um Poder da República atesta a existência

de um fato. É que a autarquia previdenciária admite plena validade à sentença laboral

apenas se esta estiver fundada em início de prova material. Por início ou indício de

prova  material,  entende-se  como aquele  lastro  documental,  formal,  indiciário,  de

modo a dar arrimo e suporte a algum fato a ser demonstrado.

34. Análise sociológica da posição do INSS: O poder conferido ao INSS pelo artigo 55,

da Lei  de Benefícios,  de  condicionar  a  decisão trabalhista  de reconhecimento de

vínculo empregatício, transitada em julgado, à apresentação de provas materiais do

pacto  laboral,  para  que  assim  possa  ela  produzir  efeitos  previdenciários,  é

notadamente  prejudicial  aos  trabalhadores  insertos  nesta  condição,  visto  que  não

podem valer-se do seu direito reconhecido judicialmente em sua plenitude, uma vez

que, como já ressaltado, este vínculo empregatício não contará para fins de tempo de

contribuição, carência, filiação, etc., em um eventual processo previdenciário. 

35. Uniformização  de  interpretação:STJ  definirá  se  sentença  trabalhista  serve  como

prova  previdenciária.  O  ministro  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  Og  Fernandes

admitiu  o  processamento  de  pedido  de  uniformização  de  interpretação  de  lei

apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sobre o reconhecimento

de  sentença  homologatória  trabalhista  como  início  de  prova  material.  O  INSS

ingressou com o pedido após  decisão  da  Turma Nacional  de Uniformização dos

Juizados  Especiais  Federais  (TNU)  que  admitiu  que  a  anotação  da  Carteira  de

Trabalho decorrente de sentença trabalhista homologatória constitui início de prova

material  para  fins  previdenciários.  Para  a  autarquia  federal,  o  entendimento  é

contrário  à  jurisprudência  do  STJ,  segundo  a  qual  é  necessário  haver  outros

elementos para provar (documentais e testemunhais) o alegado período trabalhado.

Em análise preliminar, o ministro Og Fernandes reconheceu a divergência entre o

acórdão e o entendimento do STJ. Determinou, assim, que os ministros da 1ª Seção

do tribunal e o presidente da TNU fossem comunicados do processamento do pedido.



Os interessados terão prazo de 30 dias para se manifestar sobre o assunto, e, em

seguida, os autos serão remetidos ao Ministério Público Federal, que terá 15 dias para

emitir parecer. Após as manifestações, a 1ªSeção decidirá sobre o mérito do pedido

de  uniformização  de  interpretação  de  lei  feito  pelo  INSS.  Com  informações  da

Assessoria de Imprensa do STJ.


