
NOTA TÉCNICA nº 001/2012-CAOPIJ

ASSUNTO:  OBRIGATORIEDADE  DO
MUNICÍPIO  NO  RECOLHIMENTO  DA
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  DO
CONSELHEIRO TUTELAR

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e
Juventude (CAOPIJ), por meio do seu Coordenador e Promotor de Justiça Dr. Anderson
Batista de Souza após consulta a Receita Federal, INSS-Amapá e da decisão no Recurso
Especial nº 1075516 do STJ, vem apresentar esclarecimentos sobre a obrigatoriedade dos
Municípios no recolhimento da contribuição previdenciária do Conselheiro Tutelar ao
INSS.

O STJ  decidiu  através  do REsp  nº  1075516 sobre  a  obrigatoriedade  no
recolhimento  da  contribuição  previdenciária  pelo  Município,  em  benefício  do
Conselheiro Tutelar na seguinte ementa que transcrevo abaixo:

TRIBUTÁRIO.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  MEMBROS  DE
CONSELHO  TUTELAR.  DECRETO  3.048/99.  SEGURADOS
FACULTATIVOS.   DECRETO  4.032,  DE  26/11/2001.  INCLUSÃO  DOS
CONSELHEIROS  TUTELARES  COMO  SEGURADOS  OBRIGATÓRIOS.
VÍNCULO A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO. SÚMULA 07 DO STJ.
1.  O Decreto 3.048/99, no tocante aos membros de Conselho Tutelar, dispunha
que, verbis: "Art. 11. É segurado facultativo o maior de dezesseis anos de idade
que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição, na
forma do art.  199, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o
enquadre como segurado obrigatório da previdência social. § 1º Podem filiar-se
facultativamente, entre outros: (...) VI - o membro de conselho tutelar de que trata
o art. 132 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, quando não esteja vinculado a
qualquer  regime de  previdência  social;"  .  Com a edição do Decreto  4.032,  de
26/11/2001, que inseriu o § 15 ao art. 9° do Decreto 3.048/99, os conselheiros
tutelares  passaram à  condição de  segurados  obrigatórios,  quando remunerados,
litteris:  "Art.  9º  São  segurados  obrigatórios  da  previdência  social  as  seguintes
pessoas físicas: (...) V - como contribuinte individual: (...) j) quem presta serviço
de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem



relação de emprego; l)  a pessoa física que exerce, por conta própria,  atividade
econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não; (...) § 15. Enquadram-
se nas situações previstas nas alíneas "j" e "l" do inciso V do caput, entre outros:
(...) XV - o membro de conselho tutelar de que trata o art. 132 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990,  quando remunerado; (Incluído pelo Decreto nº  4.032,  de
2001) 
3. Destarte, a legislação federal previdenciária somente contemplou a vinculação
dos  conselheiros  tutelares  ao  RGPS,  na  condição de  segurados  obrigatórios,  a
partir de novembro de 2001, por força do Decreto nº 4.032/2001, sendo certo que,
antes dessa data, os membros de Conselho Tutelar, que não tivessem vínculo com
qualquer outro sistema previdenciário, eram considerados segurados facultativos,
de acordo com o art. 11, § 1º, VI, do Decreto 3.048/99 (tacitamente revogado pelo
Decreto 4.032/2001).
4. In casu, à míngua de menção, na instância ordinária, acerca da inexistência de
vínculo a regime próprio de previdência social, dessume-se atendida a exigência
legal,  ante  a  inviabilidade  de  revolvimento  do  contexto  fático-probatório  dos
autos,  erigida  pela  Súmula  07  do STJ,  razão pela  qual  não  merece  reforma  o
acórdão recorrido, que afastou a incidência da contribuição previdenciária sobre os
valores percebidos pelos conselheiros tutelares no período anterior à vigência do
Decreto 4.032/2001.
5. Recurso especial desprovido.
(REsp 1075516/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
16/12/2010, DJe 21/02/2011)

A legislação federal vinculou a função exercida pelo Conselheiro Tutelar ao
Regime Geral de Previdência Social - RGPS, na condição de segurado obrigatório por
meio  do  Decreto  nº  4.032  de  26  de  novembro  de  2001,  cuja  redação  alterou  os
dispositivos  do  regulamento  da  Previdência  Social,  constante  do  Decreto  3.048/99,
passando a vigorar da seguinte forma:

Art. 9º, §15 - sobre o enquadramento das situações previstas nas alíneas “j” e “l”
do  inciso  V do  Caput,  entre  outros  são  seguradas  obrigatórias  da  Previdência
Social as seguintes pessoas físicas: 

“XV – o membro do conselho tutelar de que trata o art. 132 a Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990, quando remunerado.



A Lei  Orgânica  da Seguridade Social  instituiu  em seu plano de  custeio
como  empresa,  a  firma  individual  ou  sociedade  que  assume  o  risco  de  atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades
da administração pública direta, indireta e fundacional (art. 15, I da Lei n.º 8.212/91).

Com o  advento  da  Lei  n.º  11.457/2007 foi  instituída  a  competência  da
Receita Federal do Brasil-RFB, para fiscalizar a contribuição previdenciária. Por meio da
Instrução  Normativa  nº  971,  de  13  de  novembro  de  2009,  trouxe  normas  gerais  de
tributação previdenciária e arrecadação das contribuições sociais destinadas a Previdência
Social e as outras entidades ou fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (SRFB), dentre as quais estabeleceu:

-  Segurado  Obrigatório  é  a  pessoa  física  que  exerce  atividade  remunerada
abrangida  pelo  Regime  Geral  de  Previdência  Social  (RGPS)  na  qualidade  de
Contribuinte individual (art. 4º, IV da IN 971/2009).
-  Deve  contribuir  obrigatoriamente  na  qualidade  de  contribuinte  individual  o
membro do Conselho Tutelar de que trata o art. 132 da Lei n.º 8.069/90, de 13 de
julho de 1990, quando remunerado (Art. 9º - XXXIII da IN 971/2009).
- A base de cálculo da contribuição social previdenciária dos segurados do RGPS é
o salário de contribuição,  observados o limite mínimo e máximo, sendo que o
limite  mínimo  do  salário  de  contribuição  corresponde  para  os  segurados
contribuinte individual e facultativo, ao salário mínimo (Art. 54, § 1º, III, da IN
971/2009).

O  Município  é  responsável  pela  arrecadação,  mediante  desconto  no
respectivo  salário  de  contribuição,  e  pelo  recolhimento  da  contribuição  do  segurado
contribuinte  individual  que lhe  presta  serviços,  nos  termos do art.  78 da  IN RFB nº
971/2009.

O  Município  poderá  obter  maiores  informações  no  Manual  de
Preenchimento da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social  (GFIP), encontrado no seguinte endereço eletrônico:
http://www.receita.fazenda.gov.br/previdencia/GFIP/Orientacoes.htm

http://www.receita.fazenda.gov.br/previdencia/GFIP/Orientacoes.htm


A ausência no recolhimento da contribuição obrigatória pelo Município
gera duas conseqüências:

- Deixar de apresentar a GFIP, apresentá-la com dados não correspondentes aos
fatos geradores, bem como apresentá-la com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores, sujeita os responsáveis às multas previstas na Lei
nº 8.212/91 e alterações posteriores, e às sanções previstas na lei nº 8.036/90.

-  Responsabilidade  criminal  do  Prefeito  Municipal  pelo  incurso  no  art.168-A
(apropriação indébita previdenciária) do Código Penal. 

Sendo assim, o Município tem obrigação de proceder com a arrecadação e
recolhimento da contribuição previdenciária dos Conselheiros Tutelares ao INSS.

Macapá-AP, 02 de abril de 2012.

Anderson Batista de Souza
Promotor de Justiça

Coordenador do CAOPIJ


