
Principais pontos da IN 128/INSS
 

                                                                                    Parte 1

Conforme seu art. 45,  § 5º, o INSS passou a
considerar o vínculo empregatício (exceto
o doméstico) entre cônjuges ou
companheiros. Trata-se de 
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O u t u b r o

Em março deste ano, o INSS editou a
Instrução Normativa 128, tendo em vista que,
após a Reforma da Previdência/2019  e do
Decreto 10.410/2020,  a IN 77/2015 ficou
defasada. Veja a seguir os principais tópicos
(Parte 1) trazidos por nossos advogados, ao
longo de quatro encontros para capacitação.

#1- A idade mínima
O art. 5º da IN 128/2022 está desatualizado
quando traz idades mínimas para filiação
do segurado obrigatório ao RGPS. 

Assim, deve a IN ser atualizada, conforme
Portaria  Conjunta nº 7(DIRBEN/INSS), e não
fazer tal exigência, no caso de
requerimentos feitos após 19/10/2018. Vale
dizer que a portaria citada advém da ACP
"Tim Maia" (5031617-51.2018.4.04.7100/RS),
uma analogia à canção "Vale Tudo", por não
trazer idade mínima para o segurado
obrigatório se filiar ao RGPS. 

#2 - O Não Filiado 

forma de filiação obrigatória ou facultativa
ao RGPS, mas se relaciona com a
Previdência Social. Como exemplo de não
filiados, temos os dependentes (sem idade
mínima para o cadastramento), os
procuradores e os representantes legais.

#3 - A rejeição da 
CTPS 

Em seu art. 16, consta que o servidor só
pode rejeitar vínculos em CTPS se fizer
uso de despacho fundamentado. Isso se
deve ao entendimento já pacificado do
STF e no TST de que a carteira de trabalho
válida faz prova, cabendo ao INSS
desconstituí-la. 

#4 -A comprovação
de recolhimentos

Conforme seu art. 21, para aqueles que
têm vínculos como contribuinte individual
ou facultativo entre 04/1973 e 02/1974,
registrados em CNIS ou Microficha, o INSS
não pode exigir comprovação de
recolhimento, presumem-se regulares. 

#5- O Overruling

 
A IN 128, em seu art. 7º, trouxe o conceito de
"NÃO FILIADO": todo aquele que não possui

um overruling e atinge 
 processos pendentes de
decisão e indeferidos,
que passaram a ser
passíveis de revisão. 
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#6- Servidor que vai 
para o RGPS 

Ressaltando-se que o INSS será, em breve, o
órgão gestor do RPPS da União, a IN 128 já
trouxe bastante coisa do regime próprio. o
Art. 57 versa sobre a possibilidade de
extinção de regimes próprios em estados e
municípios. Com isso, aquele servidor que
tinha direito a alguma regra de
aposentadoria no RPPS ao qual pertencia
poderá optar pelo beneficio do RGPS
também, caso seja mais benéfico.

#7- O empregado 
doméstico

A partir de 2 de junho de 2015, data da
publicação da Lei Complementar 150/2015, a
categoria de empregado doméstico foi, em
termos gerais, equiparada a de empregado,
sendo que por força do disposto no art. 35 da
referida Lei, bem como o contido no Parecer
no 364/2015/CONJUR-MPS/CGU/AGU, de 5 de
agosto de 2015, as contribuições do
empregado doméstico são de
responsabilidade do empregador doméstico
e, neste caso, consideradas presumidas (art.
71 da IN 128). Mas há uma omissão na IN: e
antes de 2 de junho de 2015? Deve-se aplicar
o art. 36, da Lei 8213/91, considerando-se 1
salário-mínimo, caso o vínculo seja
comprovado. O art. 172, inciso IV §4ºe §5º
repetem a mesma omissão da IN 128.

#8
Relação de emprego 

doméstico entre
cônjuges

Conforme art. 73 da IN 128, o INSS reputa nulo
o contrato de emprego doméstico entre
cônjuges ou companheiros, pais e filhos,
desde 24/03/1997. Antes disso, era
reconhecido, desde que comprovado o
efetivo recolhimento da contribuição.

#9- O trabalhador avulso
Conforme art. 85, a intermediação do OGMO
ou do sindicato é imprescindível. Caso não
haja, será o trabalhador ou empregado ou
contribuinte individual, a ser analisado o
caso concreto. 

#10
Brasileiro no exterior 

é facultativo 

#11
CI que presta 
serviço à PJ

#12- Juros de
 indenização

Ponto importante da IN 128 que trata
sobre as indenizações de contribuições
(ou seja, quando o tributo já decaiu- Lei de
Custeio, art. 45-A). Os juros só incidirão
para fatos geradores a partir de 14/10/1996
Vale ressaltar que o cálculo para
indenização no RGPS (20% da média dos
80% maiores salários de contribuição de
07/1994, por mês a ser indenizado), é mais
baixo do que no RPPS (que é 20% sobre o
salário atual do servidor, limitado ao teto
do INSS). Portanto, ao indenizar tempo a
ser levado do RGPS para o RPPS, será
devido o pagamento das diferenças. Vale
uma dica: aquela pessoa que é do RGPS e
passa em concurso, se requerer a
indenização no RGPS antes da posse,
pagará menos do que se deixar para fazer
isso depois de já ser servidor, regido pelo
RPPS. 

Conforme art. 85, brasileiro só é
contribuinte individual no exterior quando
trabalha para organismo oficial
internacional do qual o Brasil é membro
efetivo. Em todas as outras hipóteses,
mesmo que haja convênio com o país
onde o brasileiro reside, ele deverá
recolher, caso deseje, como facultativo no
RGPS. 

Conforme art. 95, o CI passou a ter
presunção de recolhimento desde a
competência 04/2003. Porém, o
empresário que recebe pró-labore é um
caso controverso. O Enunciado 5 do CRPS
entende que o recolhimento neste caso
não é presumido. A TNU também entende
assim. Entretanto, a IN 128 iguala o
empresário que recebe pró-labore aos
demais CI que prestam serviço à PJ. 
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#13
Complementação 
de contribuições 1

O art. 103 da IN 128 deixa bem claro que
complementação não é caso de
indenização, portanto, não se submete ao
mecanismo de cálculo da indenização
previdenciária, e pode ser feita a qualquer
tempo. 

O art. 106 traz que a complementação de
recolhimentos abaixo do mínimo, quando
há o óbito do segurado (com exceção do
facultativo), a partir de novembro/2019
(Reforma da Previdência), deve ser feito
até o dia 15 de janeiro do ano subsequente
para efeitos previdenciários. 

Antes da Reforma, a complementação já
era aceita judicialmente a qualquer
momento e sem restrição quanto ao tipo
de segurado. 

O INSS não aceita complementação de
contribuições quando o óbito é anterior à
novembro de 2019, a não ser que seja um
ajustamento de um ano para  outro,
quando há aumento do salário mínimo e o
segurado não observou esta mudança.

#15- Índios são 
segurados especiais
O art. 109 traz o entendimento de que os
índios certificados pela FUNAI poderão ser
considerados segurados especiais. 

#16- Tema 1.115 STJ 

#14
Complementação 
de contribuições 2

A IN 128, em seu art. 110, considera o
tamanho da área das propriedades
somadas, ainda que o produtor rural só
exerça atividade em uma das
propriedades. Assim, se a soma
ultrapassar os 4 módulos fiscais, não
enquadra o produtor como segurado
especial. O STJ afetou o Tema 1.115 sob o
rito dos recursos repetitivos, para decidir
se mantém este entendimento, ou se
considera apenas a área explorada . 

#17-O acampado não
é segurado especial 
Ainda no art. 110, § 6º, por força da ACP nº
000380795.2011.405.8300, o INSS não
reconhece o acampado como segurado
especial, a partir de 16/01/2020. 

#18- Artigo a ser
revogado

O § 14 do art. 124 da IN 128 deverá ser
revogado, já que é cópia fiel do § 37 do art.
216 do Regulamento da Previdência Social
REVOGADO pelo Decreto 10.491/2020. Ou
seja, os segurados facultativos e
contribuintes individuais que pagam pelo
plano simplificado (5% e 11%) podem fazer
COMPLEMENTAÇÃO, AGRUPAMENTO E
UTLIZAÇÃO DO EXCEDENTE DAS
CONTRIBUIÇÕES. 

#19- O aluno
aprendiz

A IN 128, em seu art. 136, está alinhada
com o CRPS, o TCU, a TNU e o STF. no que
concerne ao requisito para
reconhecimento da certidão a ser emitida
pelo instituto federal de ensino, devendo
conter o recebimento de remuneração,
ainda que indiretamente, e parcela de
renda auferida com execução de
encomendas para terceiros. 

#20- O garimpeiro
segurado especial

Aqui vale uma curiosidade: entre julho de
1991 e 7 de janeiro de 1992, o garimpeiro
(contribuinte individual) foi considerado
segurado especial. 

#21- Da separação 
de fato

Conforme art. 178, § 4º, há a necessidade
de declaração de não separação de fato
para efeito de concessão de pensão por
morte ao cônjuge/companheiro (a). O
objetivo é evitar fraudes e configurar
estelionato com dolo para efeitos
criminais àquele que mente. 



Além dos estudos da IN 128,
nossos advogados também

trouxeram
 resumos  da TNU e MPs. 

Acompanhe! 
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#22
Poligamia/Poliandria 

indígenas
Conforme art. 178, § 5º, admite-se a
poligamia/poliandria indígenas (conforme
comprovação junto à FUNAI). 

#23 - Da
invalidez/deficiência

do filho maior
Conforme art. 178, §9ª, foi mantido o
entendimento já superado nas vias
judiciais quanto à necessidade da
invalidez/deficiência do filho ter sido
iniciada antes de sua maioridade (21 anos)
para concessão de pensão por morte do
seu genitor. 

#24 - Da 
comprovação da

união estável
A Lei 8213/91 exige início de prova material
nos últimos 24 meses anteriores ao óbito
para comprovação da união estável. O
Decreto 10.410/2020 detalha a
necessidade de dois documentos para tal
comprovação. Conforme art. 180 da IN 128,
bastam apenas dois documentos, sendo
que uma delas deve ser dos últimos 24
meses. Caso só haja apenas este único
documento dentro dos 24 meses, haverá
uma Justificação Administrativa (JA). 

TEMA 277/TNU
Tese firmada: 

O direito à continuidade do benefício por incapacidade temporária
com estimativa de DCB (alta programada) pressupõe, por parte do
segurado, pedido de prorrogação (§ 9º, art. 60 da Lei n. 8.213/91),
recurso administrativo ou pedido de reconsideração, quando
previstos normativamente, sem o quê não se configura interesse de
agir em juízo.

MP 1.106- 17/03/2022
Ampliou a margem de crédito consignado aos segurados do
RGPS, aumentando de 35% para 40%, além de autorizar a
realização de empréstimos e financiamentos mediantes
créditos consignados para os beneficiários do BPC/LOAS e
Auxílio- Brasil. Ainda, cumpre dizer, que a nova margem de
40%, estabelece que 5% serão destinados exclusivamente para
amortização de despesas contraídas por meio do cartão de
crédito ou do cartão consignado de benefício ou utilização com
finalidade de saque por meio do cartão de crédito ou do cartão
consignado de benefício.

MP 1.110- 28/03/2022
 

Promoveu alterações na Lei 8.212/91, no que diz respeito à data de
recolhimento do empregador doméstico que passou a ser do dia

07 para o dia 20.
 

Ademais, o segurado especial, quando contrata trabalhador
temporário, equipara-se a empresa para

fins previdenciários, logo, a mudança também ocorreu no que diz
respeito à data do recolhimento que passou a ser do dia 07 para o

dia 20.

                            TEMA 244/TNU
                                Tese firmada: 

I) Anteriormente à vigência da Lei n. 13.416/2017,
o auxílio-alimentação, pago em espécie e com

habitualidade ou por meio de vale-
alimentação/cartão ou tíquete-

refeição/alimentação ou equivalente, integra a
remuneração, constitui base de incidência da

contribuição previdenciária patronal e do
segurado, refletindo no cálculo da renda

mensal inicial do benefício, esteja a empresa
inscrita ou não no Programa de Alimentação

do Trabalhador - PAT
;

 II) A partir de 11/11/2017, com a vigência da Lei
n. 13.416/2017, que conferiu nova redação ao § 2º

do art. 457 da CLT, somente o pagamento do
auxílio-alimentação em dinheiro integra a

remuneração, constitui base de incidência da
contribuição previdenciária patronal e do

segurado, refletindo no cálculo da renda
mensal inicial do benefício, esteja a empresa
inscrita ou não no Programa de Alimentação

do Trabalhador - PAT.
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