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Aprovo . Publique-se
Brasilia , 23 de de	 de 2010. 

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIARIO.
BENEFICIO. SOLUCA.0 DE DIVERSAS
QUESTES JURIDICAS RELATIVAS
APLICAçik0 DA LEGISLAçA.O.

O Secret&io-Executivo do Ministthio da Previ&ncia Social, ao acatar o
relat&io final do Grupo de Trabalho instituido pela Portaria n° 2.472, de 26 de maio de
2010, formulou consulta a esta unidade abordando, em abstrato, questhes relativas
aplicacAo da legislaÇAo previdenciAria, com a finalidade de que sejam dirimidas, no Ambito
administrativo, divergfficias de interpreta9Ao estabelecidas entre o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS e o Conselho de Recursos da Previdfficia T6cial - CRPS.

2. Colhe-se dos autos que foram relacionadas, no total, vinte e oito questhes,
que ser'Ao abaixo respondidas.

3. E o breve relat&io. Passa-se a anffiise.

Quesfflo 1. O periodo de graÇa inicia com a interruKáo das contribui0es ou com a
interrupo da atividade do contribuinte individual?
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4. O periodo de graÇa, para a Lei de Beneficios da Previdencia Social - LBPS
(Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991), constitui-se no nmero de meses, varffivel segundo
a categoria de segurado, em que o trabalhador amparado pelo Regime Geral de Previdencia
Social - RGPS mantem a cobertura pelo sistema, mesmo sem ter contribuido. E o que se
extrai do exame do art. 15 da referida Lei.

5. Ou seja, uma vez cessado o vinculo que gera autom 'atica filiaÇào ao RGPS,
prorroga-se por forÇa da Lei a qualidade de segurado e a conseqente possibilidade de
elegibilidade a direitos, desde que cumpridos os requisitos de cada beneficio. Com  efeito,
de acordo com o § 3° do art. 15 da LBPS, durante o prazo correspondente ao periodo de
graÇa, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdencia Social.

6. No caso do contribuinte individual, estando enquadrado na categoria de
segurado obrigatrio do RGPS, o periodo de graÇa e de doze meses, a teor do inciso II do
art. 15 da Lei n° 8.213, de 1991. Esse prazo pode ser prorrogado ate vinte e quatro meses,
caso o segurado tenha mais de cento e vinte contribuiÇties mensais ao sistema, sem
interrupÇâo que acarrete a perda da qualidade de segurado ou se comprovar a situaÇào de
desemprego, mediante registro nocirOo competente do Ministerio do Trabalho e Emprego
ou do Ministerio da Previdencia Social. Se comprovadas cumulativamente as duas
situaÇ'cies, pode o periodo de graÇa chegar a trinta e seis meses.

7. A questk, pontuado nos autos diz respeito ao termo inicial do periodo de
graÇa, e dizer, se e deflagrado com a interruNšo das contribuiÇi5es ou com a interrupo da
atividade do contribuinte individual.

8. Entendemos que o periodo de graÇa, para o contribuinte individual, inicia-se
com a interrupÇäb das contribui0es, pois a responsabilidade pela arrecada0o e, em regra,
do prprio segurado (excepciona-se a hiptese do art. 4° da Lei n° 10.666, de 8 de maio de
2003, em que a responsabilidade da arrecada0o e da empresa para qual o contribuinte
individual presta serviÇos). Tal raciocinio decorre da interpretaÇ'ão sistemica do art. 15 da
Lei n° 8.213, de 1991, combinado com o art. 30, inciso II, da Lei n° 8.212, de 1991.

9. Neste sentido, o termo inicial do periodo de graÇa do contribuinte individual
recairk em regra, sobre o primeiro dia do mes do pagamento da ultima contribu4o, pois,
na realidade, o pagamento e referente ao mes de cobertura previdencik .ia imediatamente
anterior. Ressalte-se que o recolhimento da contribuiÇâo garante a cobertura pelo sistema
durante todo o mes a que se refere.

10. Ademais, n"th) se pode olvidar que o recolhimento das contribuiÇi5es se da no
mes seguinte ao de cada competencia, nos termos do inciso II do art. 30 da Lei n° 8.212, de
1991. Assim, para que seja computada determinada competencia, e imprescindivel que
tenha havido o respectivo recolhimento.
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11. Em sintese: para o contribuinte individual, o termo inicial do periodo de
graca recai, em regra, sobre o primeiro dia do mes do recolhimento da ultima contribu4b,
relativa a competfficia imediatamente anterior.

Questäo 2. Com a morte de contribuinte individual que estava na qualidade de
segurado, mas näo estava em dia com as contribui0es, as contribuicb'es podem ser
quitadas pelos sucessores? Isso e pressuposto para o deferimento da pensào?

12. Para adequada resposta ao questionamento, e necesskio compreender que
as relacöes de custeio e de beneficio da Previdfficia Social, embora interdependentes,
guardam certa autonomia. Nesse sentido, para ter direito as prestaCcies e necesskio
preencher os requisitos da Lei .de Beneficios, que inclusive flexibiliza a relac'âo de custeio
especifica em determinados aspectos, como e o caso da previsâo em torno do periodo de
graca, na forma do art. 15 da LBPS.

13. Assim, com a morte do contribuinte individual em &bito, mas ainda no
periodo de graca, a pens'a'o serã devida aos seus dependentes, independentemente da
regularizacâo da divida por parte dos sucessores.

14. Ressalte-se que, a luz do art. 74 da LBPS, para ter direito a pens"ao por
morte e necess 'ario comprovar a qualidade de segurado do instituidor e a qualidade de
dependente do interessado. O beneficio independe de periodo de carncia, na forma do art.
26, inciso I, da mesma Lei.

15. Por outro lado, a concessào da pensâo por morte pelo INSS näo impede que
a Receita Federal do Brasil efetue a cobranca de quem for responsãvel pelas contribui0es
devidas pelos contribuintes falecidos, observados os critffios da legislaco em vigor.

16. Ademais, o pensionista n'åo e respons 'avel solidario pelo debito do
instituidor com o RGPS, por falta de previsâo expressa da

17. Por fim, convem esclarecer que os dependentes do contribuinte individual
em debito que perdeu a qualidade de segurado por h'ao contribuir nã'o faffio jus ao
recebimento de pens'ab. De acordo com o art. 102, § 2°, da LBPS, "N'do serd concedida
pensdo por morte aos dependentes do segurado que falecer ap6s a perda desta qualidade,
nos termos do art. 15 desta Lei, salvo se preenchidos os requisitos para obtewdo da
aposentadoria na forma do parc'zgrafo anterior".
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Quesfflo 3. Morte do contribuinte individual ha mais de 13 meses sem trabalhar, mas
antes de vencido o prazo para recolhimento da contribui0o referente ao 13° m'6: hã
qualidade de segurado na data do bito?

18. A quesffio envolve o termo final do periodo de graÇa, sendo disciplinada
pela legislaÇk no § 4° do art. 15, da Lei n° 8.213, de 1991.

19. Tal dispositivo, de forma obscura, estabelece que a perda da qualidade de
segurado se consuma no dia seguinte ao do tftmino do prazo fixado no Plano de Custeio
para recolhimento da contribuiÇ'äio referente ao m'ês imediatamente posterior ao do final
dos prazos fixados no art. 15 e seus pathgrafos.

20. Em linhas gerais, a Lei parte do pressuposto que e necessftio impedir a
ocorrö'ncia de injustiÇas com o indeferimento de beneficios por questäo de dias, logo,
estabeleceu um periodo extra de manutenÇ'áo da qualidade de segurado, alëm dos meses
estabelecidos nos incisos do art. 15.

21. PressupÖe-se, tambftn, que cada segurado deve acompanhar o seu periodo
de graÇa e, se entender conveniente diante das circunstáncias pessoais em face do RGPS,
ainda que näio volte a exercer atividade obrigatoriamente abrangida pela Previdöncia
Social, podeth sempre filiar-se na categoria de segurado facultativo, com base no art. 13 da
Lei n° 8.213, de 1991.

22. Por exemplo, pode suceder que faltem apenas alguns meses de contribuiÇä'o
para determinado trabalhador alcanÇar uma aposentadoria, e seria extremamente injusto
que näo alcanÇasse o beneficio exclusivamente por nao conseguir uma nova colocaÇ'áo no
mercado de trabalho para terminar de preencher todas as condiÇCies do beneficio.

23. Assim, em sintonia com o raciocinio desenvolvido nas respostas äs questes
anteriores, e necessffi-io saber quando ocorreu a Ultima contribuiÇäo do contribuinte
individual. Se assumirmos que se passaram treze meses desde a ultima contribui4o, mas
näo foi ainda esgotado o prazo para pagamento da contribuic'áo relativa ao Ucimo terceiro
ms aps o afastamento, ainda que na categoria de segurado facultativo, n^áo ha que se falar
em perda da qualidade de segurado. E, conforme art. 30, inciso II, da Lei n° 8.212, de
1991, o prazo para o recolhimento pelos segurados contribuinte individual e facultativo vai
ate o dia 15 do m"ês seguinte ao da competfficia.

24. Nesses termos, percebe-se que o art. 15 da LBPS cont6-n duas regras
complementares que entram em conflito apenas aparente; de um lado, o inciso II do art. 15
estabelece o periodo de graÇa de doze meses e, de outro, o seu § 4° estende o termo final
do perfodo de graÇa para somente apOs o termino do prazo para recolhimento da
contribu4o previdenciffi.ia referente ao decimo terceiro mes apOs o afastamento.	

2:5"
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25. No fim das contas, de acordo com a interpretaÇâo sistemkica dos
dispositivos ora examinados, o periodo de graÇa para o segurado contribuinte individual
näo e de exatos doze meses, mas de treze meses e quinze dias, por forÇa do § 4° do art. 15
da LBPS, salientando que se deve iniciar a contagem do periodo de graÇa sempre a partir
do primeiro dia do m'6 de pagamento da ultima contribui9Ao.

Quesfflo 4. Incapacidade do contribuinte individual ha mais de 13 meses sem
trabalhar, mas antes de vencido o prazo para recolhimento da contribui4o referente
ao 13° mes: ha necessidade de recolhimento da contribuieáo referente ao 13° mes para
manutenÇäo da qualidade e deferimento do beneficio?

26. Na mesma linha da resposta ås questes anteriores, percebe-se que o
segurado cumprira o requisito relativo a qualidade de segurado para obter4o de beneficios
se, na data da caracterizaÇäo do fato gerador incapacidade, encontrar-se amparado pelo § 4°
do art. 15 da LBPS, que estabelece o termo final da qualidade de segurado por forÇa do
perfodo de graÇa.

27. Tratando-se de beneficio por incapacidade, deve-se registrar que näo basta a
qualidade de segurado e a incapacidade, pois, em regra, deve ser cumprida a car'éncia de
doze contribui0es mensais, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei n° 8.213, de 1991.

28. Ainda em face do § 4° do art. 15 da LBPS, o INSS n'åo podeth exigir
pagamento do segurado que se incapacitou e requereu o beneficio enquanto ainda n'' th)
esgotado o prazo para recolhimento da contribuiÇäb do &cimo terceiro mes ap6s a
interrupo das contribui0es. E que, alem de näo estar configurada mora do devedor da
contribuiÇAo, a lei de beneficios efetivamente näo condiciona o reconhecimento do direito
ao pagamento dessa contribuiÇào.

29. Ressalte-se que os requisitos do auxilio-doenÇa, a luz do art. 59 da LBPS,
ski qualidade de segurado, perfodo de carncia de doze meses e incapacidade para o
trabalho. No caso de segurados empregados a incapacidade deve ser superior a quinze dias
consecutivos.

30. A prop6sito, conv6n distinguir os conceitos de periodo de carê'ncia e de
periodo de graÇa, fruto de muita confusâo.

31. Periodo de car'th-lcia e o tempo minimo de meses de contribuiÇäo, desde a
inscriÇäo junto ao RGPS, para que o segurado se faÇa elegivel a um determinado beneficio.
Conta-se o periodo de car&cia em nmero de meses de contribuiÇâo.
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32. As aposentadorias programadas (idade, tempo de contribuiÇão e especial)
são as que exigem maior periodo de carfficia, equivalente a cento e oitenta meses de
contribuiÇão, pela regra geral do art. 25 da LBPS. Ja o menor periodo de carfficia previsto
na Lei e do salkio-maternidade para as seguradas contribuintes individuais e facultativas,
equivalente a dez contribuiÇCies mensais (conforme art. 25, III, da LBPS).

33. O fundamento do periodo de carfficia esta na exigesncia de sustentabilidade
a longo prazo do regime previdencikio, principio estabelecido no "caput" do art. 201 da
ConstituiÇâo. Assim, o RGPS deve evitar o reconhecimento de direitos de individuos que
tenham se filiado ap6s a materializaÇâo do risco social objeto de cobertura.

34. Na outra mão, o periodo de graÇa consiste no tempo adicional de cobertura
previdencikia, independente de contribuiÇCSes, ap6s a cessaÇão das mesmas. Ele propicia o
reconhecimento do direito mesmo ap6s o segurado deixar de contribuir, limitado a um
certo periodo. Em suma, enquanto o periodo de car'thicia e o tempo pre'vio de contribuiÇão
exigido em cada tipo de beneficio, o periodo de graÇa e o tempo de permanfficia gratuita
como filiado ao regime, ap6s a cessaÇão das contribuiÇöes.

Questào 5. Ocorrendo perda da qualidade de segurada dentro dos 28 dias que
antecedem o parto, ha direito ao saMrio-maternidade?

35. Segundo o art. 102 da LBPS, a perda da qualidade de segurado importa em
caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade, salvo se for caracterizado direito
adquirido a uma aposentadoria antes do termo final do periodo de graÇa, situaÇãb em que
tambin estath garantida a concess"ão da pensäo por morte decorrente.

36. Quanto ao salkio-maternidade, a LBPS estabelece, no seu art. 71, os
crit&ios para sua concessão, ao dispor que e devido a segurada da Previdéncia Social,
durante cento e vinte dias, com inicio no periodo entre vinte e oito dias antes do parto e a
data de ocorr"thicia deste.

37. Assim, o salkio-maternidade podeth iniciar-se a partir do vige . simo oitavo
dia que anteceder o parto, a pedido da pr6pria segurada, pois näo e exigida a comprovaÇão
de recomendaÇão me. dica para o afastamento do trabalho nesse periodo.

38. Muito embora o art. 102 da LBPS, nos seus §§ 1° e 2°, expressamente
ressalve apenas o direito adquirido a uma aposentadoria e sua pensão decorrente, deve-se
dar uma interpretaÇão extensiva ao dispositivo, por forÇa da garantia constitucional
seguranÇa juridica, cujo escopo e a proteÇAo ao direito adquirido, ao ato juridico perfeito e

coisa julgada, e que tem assento no art. 5°, inciso XXXVI, da Constitu4o.
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39. De tal sorte que, se a gestante encontra-se no periodo de graea ate o
vigesimo oitavo dia que anteceder o parto, teth direito adquirido ao recebimento do
beneficio, não restando caracterizada — ao contrkio do que leva a crer o enunciado da
questäo — a perda da qualidade de segurada. Na realidade, não ocorreu a mencionada
perda da qualidade de segurada, se a gestante ingressou nos vinte e oito dias que
antecedem o parto com essa qualidade.

40. Nesse sentido, partindo da premissa de que a segurada conserva seus
direitos perante a previd'ncia social durante o periodo de graea, na forma do art. 15, § 3°,
da LBPS, ao ingressar no periodo de fruie^ão do salkio-matemidade com essa qualidade,
dizer, se no vigsimo oitavo dia que anteceder o parto ainda mantenha a condie -ão de
segurada, o beneficio estath amparado pela garantia constitucional do direito adquirido.

Questäo 6. 11a vedacäo para o fracionamento da percepcào do saUrio-maternidade,
de modo que seja do empregador a responsabilidade pelo beneficio enquanto
perdurar o contrato de trabalho tempothrio e do INSS o 6nus de seu pagamento ap6s
a cessacäo do vinculo?

41. A Lei n° 8.213, de 1991, nada dispiie sobre o sal 'ario-matemidade no caso de
empregada que firma contrato de trabalho temporkio. As seguradas empregadas
destinado tratamento uniforme.

42. Por outro lado, a Lei prev'ê expressamente que, no caso de empregada, a
empresa fica obrigada a pagar o salkio-matemidade devido a gestante, efetivando-se a
compensaeão, observado o disposto no art. 248 da Constituieão, quando do recolhimento
das contribuie'äes incidentes sobre a folha de salkios e demais rendimentos pagos ou
creditados, a qualquer titulo, a pessoa fisica que lhe preste servieo (a propsito, ver o art.
72, § 1°, da LBPS).

43. Como a Lei, no seu art. 72, näo distingue entre os contratos de trabalho
firmados pela empregada, entendemos que e dever da empresa terminar de pagar o
beneficio nessa situaeäo, mesmo aps a extineào do vinculo empregaticio, ate porque näo
sera prejudicada, ja que fara jus a compensaeo com as contribuie'ães devidas sobre a
respectiva folha de salkios.

44. Assim, o beneficio, devido em quatro prestae6es equivalentes
remunerae'âo integral da segurada, deve ser pago pela empresa ou, quando a Lei assim o
determina, diretamente pelo INSS, nä'o existindo previs'äo de fracionamento da
responsabilidade.

45. Deve-se ressalvar os casos em que a extineo do contrato de trabalho
temporkio se opera regularmente antes da data de inicio do beneficio. Nessas situaeCies, o
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beneficio sera devido diretamente pela previdencia social, pois, na realidade, a segurada
estara no periodo de graÇa, na forma do art. 15 da LBPS.

Questäo 7. Cabe concessäo de saUrio-maternidade a segurada desempregada mesmo
antes da previsäo expressa do regulamento, com base unicamente na Lei 8.213/1991?

46. A nova redaÇ'ao dada ao art. 97, paragrafo unico, do Regulamento da
Previdencia Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, que
passou a contemplar expressamente a concess'ao do salario-maternidade a segurada
empregada durante o periodo de grap, entrou em vigor no dia 14 de junho de 2007, data
da publicaÇ'ao do Decreto n° 6.122, de 13 de junho de 2007.

47. Por outro lado, a redaÇ'ao original do art. 97 do RPS dispunha que o salario-
maternidade da empregada seria devido pela Previd'encia Social enquanto persistisse a
relaÇ'ao de emprego, observadas as regras quanto ao pagamento do beneficio pela empresa,
sem mencionar a possibilidade de pagamento durante o periodo de graÇa.

48. Ha um principio de hermenéutica que diz que a aplicabilidade das normas
deve ser, em regra, para o futuro. Em direto previdenciario, especialmente para o RGPS,
essa diretriz e de extrema relevancia, na medida em que a criaÇâo, majoraÇâo e extensào de
beneficios com eficacia retroativa inexoravelmente poderia traduzir-se em graves
conseqiiencias para o sistema, tanto do ponto de vista operacional, haja vista a necessidade
de reanalise de beneficios deferidos e indeferidos, quanto do ponto de vista financeiro, por
forÇa de elevados custos adicionais com pagamentos retroativos, prejudicando a relaÇâo de
equilibrio entre receitas e despesas.

49. Alem disso, sobre a missao do regulamento do direito administrativo, por
forÇa do art. 84, inciso IV, da Constitukk, sabe-se que a sua finalidade e a "fiel execuÇao
da lei", n'ao podendo alterar, seja para ampliar ou restringir, o contedo de disposiÇöes do
seu respectivo parametro legal, sob pena de nulidade.

50. Existem casos, todavia, nos quais a alteraÇào da norma regulamentar nao
representa obrigatoriamente a invalidaÇäo da disciplina anterior, mas fao-somente a
mudanÇa de uma diretriz interpretativa perfeitamente valida e, por conseguinte, a escolha
por uma melhor regulamentaÇao do objeto do decreto normativo.

51. E o que sucede quanto ao art. 97 do RPS, devendo ficar registrada a anterior
poLômica em relaÇao a possibilidade, ou n'ao, de garantia do salario-maternidade aps a
extinÇaio do vinculo empregaticio, dadas as peculiaridades desse beneficio.

52. A Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, embora tenha o processo
administrativo federal como seu objeto principal, revela um principio de extrema
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importå'ncia na matthia, ao dispor que interpretaÇ'ä'o da norma administrativa deve seguir a
forma que melhor garanta o atendimento do fim pUblico a que se dirige, sendo vedada
aplicaÇ'äo retroativa de nova interpreto.

53. Nesse sentido, conclui-se que a nova redaÇäio do art. 97, parUgrafo Unico, do
RPS, nos termos do Decreto n° 6.122, de 2007, e aplicUvel apenas para os fatos geradores
de salUrio-matemidade ocorridos a partir de 14 de junho de 2007.

Quest -ão 8. Empregada demitida sem justa causa durante a estabilidade gestacional: o
saffirio-maternidade deve ser pago por interm&bo da empresa ou diretamente pelo
INSS?

54. Extrai-se do parUgrafo Unico do art. 97 do RPS que, nessa situaÇk), a
responsabilidade pelo pagamento do beneficio e da empresa. Tal dispositivo prevs
expressamente as situaÇÖes em que a segurada no periodo de graÇa farU jus ao beneficio
pago pela Previdncia Social, quais sejam: demissk) antes da gravidez ou, durante a
gestaÇ'a'o, por justa causa ou a pedido. Percebe-se que foi excluida a hiptese de demissk)
sem justa causa, justamente por conta da responsabilidade da empresa.

55. A razâo da omiss'äo e que o INSS deve evitar o risco de pagar o beneficio
em duplicidade, ao efetuar o pagamento direto a segurada e a empresa requerer ulterior
compensaÇäo, mediante prova de que tambá'm efetuou o pagamento a segurada, ao
reintegrU-la ou ao

56. Nesse sentido, cumpre enfatizar que a empregada faz jus a reintegra9"o no
emprego por forÇa da estabilidade, ou a indeniza0o dos salUrios e demais direitos, se
ultrapassado o periodo respectivo. Lembre-se ainda que o art. 71 da LBPS orienta no
sentido de que, para fins do salUrio-maternidade, deverk) ser observadas as situaÇCPes e
condiOes previstas na legislaÇk) no que concerne UproteÇào a maternidade.

Questäo 9. Professor que exerceu a atividade sem habilitaÇ'äo legal, no periodo
posterior a Lei n. 9.394: e possivel a contagem para fins da aposentadoria de
professor (art. 56)?

57. No sistema atual, por forÇa do art. 201, § 8°, da Constitu4o, o professor
tem direito a antecipaÇâo da aposentadoria por tempo de contribuiÇào aos trinta anos de
contribuiÇk (se homem) e aos vinte e cinco anos de contribui 	 (se mulher), com renda
mensal inicial equivalente a cem por cento do salUrio-de-beneficio.

58. A Lei n° 8.213, de 1991, n'Ulo preve expressamente a exigfficia de
comprovaÇ'áo de habilitaÇ'åo legal, assim entendida como a formaÇ'U'o profissional em
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institukk reconhecida, previamente ao exercicio da atividade, para comprovaÇ"ao de
atividade de professor, para fins do beneficio instituido no seu art. 56.

59. No plano regulamentar, o RPS, no seu art. 56, disciplina o que se deve
entender como atividade de professor: aquela exercida, exclusivamente, em "funOlo de
magistffio" na educaÇâo infantil, no ensino fundamental ou no ensino medio, devendo ser
considerada por "funÇâo de magistftio" a exercida por professor em estabelecimento de
educaÇâo bdsica em seus diversos niveis e modalidades, incluidas, alerm do exercicio da
docfficia, as funÇ'Cies de direÇã'o de unidade escolar e as de coordenaÇäo e assessoramento
pedaggico.

60. Nesse sentido, como nâo ha qualquer exiOncia especifica da legisla0.o
previdenciffi.ia, as disposiÇ'óes legais referentes a exiOncia de habilitaÇäo profissional para
o exercicio da atividade de professor, constantes da legislaÇâo especifica, näio se
consideram detenninantes no ãmbito do RGPS, para fins de reconhecimento de direitos.

6 I .	 Para o INSS, inclusive, haverã presunÇâo de habilitacäo profissional se for
comprovada a atividade por meio dos seguintes elementos probatrios: a) dos registros em
Carteira Profissional ou Carteira de Trabalho e Previancia Social, complementados,
quando for o caso, por declarac'äo do estabelecimento de ensino onde foi exercida a
atividade, sempre que necessth-ia essa informaÇâo, para efeito de sua caracterizaÇk; b)
informaÇb'es constantes do Cadastro Nacional de Informac'ães Sociais - CNIS; ou c)
CertidAo de Tempo de Contribui0o - CTC nos termos da contagem reciproca para o
perfodo em que esteve vinculado a Regime Prprio de Previdéncia Social - RPPS. Nesse
sentido, dispöe o art. 228 da Instruc'åo Normativa n° 45, de 6 de agosto de 2010.

Questäo 10. As alterapies da Lei n. 11.718/2008, art. 10 (definWäo legal de segurado
especial), aplicam-se aos requerimentos de beneficios pendentes de decisäo?

62. O segurado especial, no regime atual da LBPS, e, em sintese, o pequeno
produtor rural pessoa fisica que explora atividade agropecukia, inclusive o seringueiro e o
extrativista vegetal, bem como o pescador artesanal, que trabalham individualmente ou em
regime de economia familiar.

63. A Lei n° 11.718, de 20 de junho de 2008, como diz o prprio enunciado da
quesfflo, acrescentou novos paiimetros ao marco legal da categoria, de um modo geral,
permitindo um maior aprofundamento e flexibilidade ao conceito para fins de
enquadramento pelo INSS, contudo, sem alterar aspectos essenciais da definiÇâ'o.

64. A dvida e saber a partir de quando incidem os novos pathmetros legais
para enquadramento como segurado especial, particularmente se sào vfflidos para os
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requerimentos de beneficios pendentes de decisào pelo INSS, na data da vig'encia da Lei,
que foi publicada em 23 de junho de 2008.

65. A resposta e afirmativa, na medida em que a legislac'äo apenas aprofundou
alguns aspectos do conceito de segurado especial. Ademais, seria desarrazoado exigir que
os segurados enquadrados na nova norma tivessem os seus beneficios indeferidos e,
somente enffio, levados a reapresentar seus pedidos, pudessem ter a sua situacâo avaliada
com base nesses criterios.

66. E bem de ver que n'äO se defende, neste parecer, a aplicaco retroativa da
nova Lei, mas fão-somente a incidencia imediata dos seus criterios aos processos
pendentes de decisälo no ämbito administrativo (INSS ou CRPS), n'äo podendo, por essa
razäo, gerar pagamento de beneficio de forma retroativa a data de vigencia da Lei n°
11.718, de 2008. Nessa linha, inclusive, os segurados deveräo reafirmar a data de
requerimento do beneficio para a data da entrada em vigor da Lei n° 11.718, de 2008.

Ouesfflo 11. Valor da renda familiar para concessäo de BPC da LOAS: o beneficio
previdencUrio de valor minimo, recebido por familiar idoso, integra ou näo o
montante da renda?

67. A resposta e afirmativa, a luz do art. 6°, inciso IV, do Regulamento do
Beneficio de Prestac'ão Continuada - BPC, aprovado pelo Decreto n° 6.214, de 26 de
setembro de 2007.

68. De acordo com citada norma, para os fins do reconhecimento do direito ao
beneficio, considera-se renda mensal bruta familiar a soma dos rendimentos brutos
auferidos mensalmente pelos membros da familia composta por salãrios, proventos,
pens'cies, pens6es alimenticias, "beneficios de previdencia pblica ou privada", comissÖes,
pre-labore, outros rendimentos do trabalho nâo assalariado, rendimentos do mercado
informal ou autenomo, rendimentos auferidos do patrimenio, Renda Mensal Vitalicia e
Beneficio de Prestac'ão Continuada, ressalvado o disposto no parägrafo unico do art. 19,
disposic'äo que remete a excecäb do art. 34, parägrafo unico, da Lei n° 10.741, de 1° de
outubro de 2003 (o Estatuto do Idoso).

69. Nesse raciocinio, entre os "beneficios de previdencia 	 encontram-se
os citados beneficios previdenciärios no valor igual a um salârio minimo, tais como
aposentadoria, pens'ão, auxilio-doenca etc.

70. Apenas a titulo de esclarecimento, convem referir que o pathgrafo unico do
art. 34 do Estatuto do Idoso exclui da renda mensal bruta familiar, para fins de
reconhecimento do direito ao BPC ao Idoso, o beneficio ja concedido a qualquer membro
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da familia. Nesse sentido, dispe expressamente o paragrafo Unico do art. 19 do
Regulamento do BPC.

Questäo 12. 0 entendimento de que a pensäo por morte a dependente maior invàjido
devida somente quando a invalidez tenha ocorrido antes da maioridade

previdencUria e aplivel apenas aos beneficios decorrentes de 6bitos ocorridos a
partir da vigncia do Decreto 6.939/2009, que deu nova redaeš"o ao inciso III do art.
17 do Decreto n° 3.048/99?

71. Na realidade, a citada regra consta do art. 108 do RPS, na redaÇâo dada pelo
Decreto n° 6.939, de 18 de agosto de 2009, assim redigido: "A pensdo por morte somente
serci devida ao filho e ao irmdo cuja invalidez tenha ocorrido antes da emancipacao ou de
completar a idade de vinte e um anos, desde que reconhecida ou comprovada, pela pericia
mklica do INSS, a continuidade da invalidez ate a data do obito do segurado".

72. Entendemos que n'ao se trata de uma hiptese de mudanÇa de interpretaÇšo,
a ensejar a aplicaÇ'ao do principio da irretroatividade da nova interpretaÇao no ambito do
processo administrativo, pois n'ao havia norma expressa em sentido diverso.

73. Portanto, o disposto no art. 108 do RPS e aplicavel a todos os requerimentos
de beneficio pendentes de analise a partir de 19 de agosto de 2009, data da viOncia do
Decreto n° 6.939, de 2009, independentemente da data do Ubito do segurado instituidor do
beneficio.

Questäo 13. A informa0o por parte da empresa de utilizaeäo do EPI e de sua efickia
constitui motivo para o nâo reconhecimento da atividade exercida sob condieöes
especiais?

74. O direito a aposentadoria especial no 'ambito do RGPS esta previsto no art.
201, § 1°, da Constitu4o, e decorre do exercicio, por parte do segurado, de uma atividade
sob condiÇõ"es prejudiciais a sua saUde ou integridade fisica.

75. Nao se trata de beneficio por incapacidade (seja real ou presumida), mas de
modalidade diferenciada de beneficio por tempo de contribuiÇao, de quinze, vinte ou vinte
e cinco anos, conforme o grau de nocividade do agente presente no ambiente de trabalho.

76. A comprovaÇao da atividade especial encontra-se atualmente disciplinada
no art. 58 da Lei n° 8.213, de 1991, o qual nao exclui, expressa ou implicitamente, o direito

aposentadoria especial se for atestado, no laudo t&nico, a informaÇäo de que a empresa
fornece aos segurados Equipamento de ProteÇäo Individual - EPI que seja eficaz. 	 ,?5
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77. Ora, se fosse imprescindivel a comprovkAo de que houve prejuizo efetivo
para a sade ou integridade fisica do segurado, estariamos diante de uma modalidade de
beneficio por incapacidade, o que nao e o caso. Basta referir que nAo hA qualquer previsk
de a pericia m&lica avaliar da condiÇAo de sade do segurado, para fins da aposentadoria
especial.

78. Por outro lado, a exiOncia da lei sobre a comprovkAo da efetiva presenÇa
dos agentes nocivos no ambiente de trabalho, imprescindivel para que haja enquadramento
na aposentadoria especial, bem como a exiOncia de informkAo, no laudo t&nico
respectivo, sobre os EPIs fornecidos e sua eficAcia, nAo impede que os segurados utilizem
equipamentos de proteÇAo eficazes contra esses agentes, tampouco exonera os
empregadores do recolhimento da contribuiÇ'Ao adicional para financiamento da
aposentadoria especial.

79. Em resumo: os segurados devem proteger-se contra agentes nocivos
presentes no ambiente de trabalho, sem que com isso fique automaticamente
descaracterizado o seu direito a aposentadoria especial ou afastado o dever de
recolhimento, por parte dos empregadores, das contribu4es adicionais, devidas
independentemente da efickia dos EPIs. Todavia, compete ao segurado comprovar, em
cada caso concreto, que os agentes nocivos estavam efetivamente presentes no ambiente de
trabalho, durante toda sua jornada, devendo constar do laudo t&nico informa9Ao sobre o
grau de eficiéncia dos EPIs utilizados. Se a prova for incontestAvel de que os EPIs
eliminaram o risco de exposiÇâo ao agente nocivo, reduzindo-lhe a intensidade a limites de
tolerAncia, o tempo de contribuiÇâo serA contado como comum, por forÇa do
atendimento aos §§ 3° e 4° do art. 57 da Lei n° 8.213, de 1991.

Quesfflo 14. Computa-se para efeito de car"(hicia o periodo em que o segurado
usufruiu beneficio do auxilio-doenca? O fato de ter o segurado voltado a contribuir
no momento imediatamente posterior a cessaÇäo do auxilio-doenÇa permite seja
computado para fins de carncia o periodo do gozo do beneficio, como tem decidido o
CRPS?

80. No regime da LBPS, o periodo de car&icia equivale ao nmero de meses de
contribuiÇAo necessArios para o segurado se tornar elegivel a um beneficio (art. 24 da
LBPS). Nem todas as prestköes do RGPS dependem de car'éncia. Os casos de dispensa
est'Ao elencados no art. 26 da Lei n° 8.213, de 1991. Assim, computam-se para efeito de
car'thicia os meses de efetiva contribuiÇ'Ao ao RGPS. Em situkiies determinadas presume-
se o recolhimento para efeito de beneficios.

81. Assim, hA casos em que n'Ao e necessArio que o segurado comprove a
contribuiÇ'Ao propriamente dita, mas o exercicio da atividade, como e a situkk clAssica
dos segurados empregados, por forÇa do art. 30, inciso I, da Lei n° 8.212, de 1991. Os
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empregados comprovam perante o INSS que trabalharam para determinada empresa. Nâo
pode o INSS exigir prova do recolhimento das contribuicôes sociais correspondentes ao
periodo de emprego.

82. Em resposta a primeira indagacào, entendemos que n'âo podeth ser
computado periodo de recebimento de beneficio para fins de carfficia, por nâo se tratar de
periodo de contribuicâo em uma das diversas categorias de segurado, como exige a lei para
essa finalidade. Ademais, o fato de o segurado ter voltado a contribuir no momento
imediatamente posterior a cessac'âo do auxilio-doenca nk, permite seja computado para
fins de caréncia o periodo de gozo do beneficio.

83. A car&cia e medida em meses de contribuick), o que nâo se confunde com
meses de recebimento de beneficio. E contradit6rio e ilOgico que se cumpra determinada
car'thicia, necessffi-ia ao beneficio, justamente computando-se o de tempo de recebimento de
outro beneficio. Ha beneficios, contudo, como o auxilio-acidente, em que nâo ha sequer
afastamento do trabalho, mas o que deve ser computado nk) e o tempo de beneficio, mas o
tempo de contribuic'âo.

84. Na Lei n° 8.213, de 1991, ha um dispositivo na subsecâo destinada
aposentadoria por tempo de contribuicäo que gera bastante controv6sia sobre o tema, que

o inciso II do art. 55. Diz ele que seth computado, como tempo de contribuick, o
periodo intercalado em que o segurado esteve em gozo de auxilio-doenca ou aposentadoria
por invalidez.

85. O que ocorre e que, para fins do beneficio de aposentadoria por tempo de
contribuicào, a Lei buscou, excepcionalmente, minimizar os efeitos dos afastamentos do
trabalho por motivo de incapacidade, determinando que tais periodos, quando intercalados
entre periodos de atividade, sejam efetivamente inseridos no thlculo de tempo de
contribuicâb, para n'âo causar prejuizo graves aos segurados.

86. Repare que n'âo foi mencionado o auxilio-acidente (art. 86 da LBPS),
justamente porque nâo ha que se falar em afastamento do trabalho, o que ocorre apenas
quando e concedido auxilio-doenca ou aposentadoria por invalidez.

87. Ademais, lembre-se que o periodo de car'éncia da aposentadoria por tempo
de contribuicšo e, em regra, de cento e oitenta meses de contribuic'âo, equivalente a quinze
anos (art. 25 da LBPS). Assim, por exemplo, para efeito da aposentadoria por tempo de
contribuicâb integral, o segurado do sexo masculino, dos trinta e cinco anos necessth -ios,
poder' contar com ate vinte anos de tempo intercalado de recebimento de auxilio-doenca
ou aposentadoria por invalidez. 	 (6.
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Quesfflo 15. A boa-& do segurado e fator impeditivo para a restitui0.0 de valores de
beneficios equivocadamente concedidos ou majorados administrativamente, por forÇa
de errnea interpreta0.0 da norma?

88. No Ambito do RGPS, para que fique delineada a situaÇAo de pagamento de
beneficio indevido, no todo ou em parte, e necess'ario que o fato fique comprovado em
sede de processo administrativo no qual deve ser assegurada ampla defesa e contraditrio
ao beneficiArio, por forÇa da garantia constitucional ao devido processo legal (art. 5°, inciso
LIV, da Constitui9Ao).

89. Por outro lado, a legislaÇAo em vigor nào permite o perdAo da divida ao
segurado recebedor de beneficio indevido, mesmo se ficar caracterizada sua
Permite-se apenas o parcelamento do &bito ou a sua consigna4o, quando o beneficiftio
for recebedor de outro beneficio do INSS. E o que se extrai da leitura do art. 115, inciso II
e § 1°, da LBPS.

90. O Regulamento da Previ&ncia Social, no seu art. 154, contffil alguns
parAmetros mais detalhados sobre como proceder ao ressarcimento do erårio.

Quesfgo 16. 0 limite de meio saUrio minimo estabelecido pelas Leis n's. 9.533/97 e
10.689/2003 deve ser considerado para fins de aferkäo de miserabilidade em
substitukäo ao previsto na Lei n° 8.742/93 (1/4 SM)?

91. Os requisitos para a concessào do beneficio de prestaÇAo continuada da
Assisthncia Social - BPC, sob operacionalizaÇAo do INSS, encontram-se delineados no art.
20 da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, a Lei OrgAnica da Assistbeia Social -
LOAS.

92. Entre os requisitos do beneficio, e necessrio comprovar o estado de
hipossufici&cia econmica da famflia da pessoa com deficiéncia ou idosa, que consiste
numa renda familiar mensal inferior a um quarto do salftio minimo per capita, por forÇa
do 3° do art. 20 da LOAS.

93. Em 2007 foi editado pelo Poder Executivo o novo Regulamento do
BPC/LOAS, aprovado pelo Decreto n° 6.214, de 2007, por meio do qual se reafirmou a
exiOncia da comprovaÇAo do requisito previsto no § 3° do art. 20 da LOAS, nada
dispondo sobre a elevaÇAio do limite para o patamar de meio salftio minimo per capita.

94. A propsito, o art. 4°, inciso IV, do Regulamento anexo ao Decreto n° 6.214,
de 2007, estabelece: "Para os fins do reconhecimento do direito ao beneficio, considera-
se: IV - familia incapaz de prover a manutenÇäo da pessoa com deficincia ou do idoso:
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aquela cuja renda mensal bruta familiar dividida pelo nmero de seus integrantes seja
inferior a um quarto do saffirio minimo; (...)".

Quesffi.o 17. Os titulares de aposentadorias despachadas em data anterior
publicaÇäo da Stimula AGU n° 44, de 14/09/2009, cujos beneficios de auxilio-acidente
(B/36 e C/94) foram cessados em razào do anterior entendimento pela impossibilidade
de acumulaÇäo, sà'o abrangidos pelos efeitos da referida smu1a?

95. De acordo com o art. 86 da LBPS, o auxilio-acidente constitui modalidade
de benefIcio indenizatthio, devido ao segurado quando, aps consolida9Ao das les'ães
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar(em) seqiiela(s) que implique(m) na
redu9Ao da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

96. Ate a edi9Ao da Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997, nAo havia
disposiÇAo expressa na LBPS proibindo a cumulaÇAo de auxilio-acidente com
aposentadoria. Tal disposi0o foi inserida por essa Lei, fruto da conversAo da Medida
Provisria n° 1.596-14, de 10 de novembro de 1997.

97. A mesma Lei previu que o valor do auxilio-acidente, embora cessado com a
aposentadoria, seria incorporado ao salkio-de-beneficio para c 'alculo da aposentadoria, nos
moldes do art. 31 da LBPS. A indenizaÇAo devida em razAo da seqiiela deveria cessar na
medida em que inexistente o fundamento primordial do beneficio, qual seja, a reparaÇAo
em virtude da reduÇAo parcial da capacidade laboral do segurado. Ora, uma vez aposentado
pelo RGPS, a indenizaÇAo mensal ao segurado perderia por completo sua finalidade.

98. A Previd'encia Social defendeu ao longo dos anos que, para fazer jus ao
recebimento cumulado dos beneficios de aposentadoria e auxilio-acidente, deveria ficar
caracterizado o direito adquirido a cumulaÇâo. Ou seja, o direito adquirido ao recebimento
concomitante de aposentadoria e auxilio-acidente deveria estar perfectibilizado antes da
entrada em vigor da MPV n° 1.596-14, de 1997, convertida na Lei n° 9.528, de 1997.

99. O Poder JudiciArio, contudo, entendeu de forma diversa, posicionando-se no
sentido da exigéncia apenas de direito adquirido ao auxilio-acidente antes da nova
legislaÇAo. A Smu1a n° 44 da Advocacia-Geral da UniAo veio para pacificar o
entendimento jurisprudencial no Ambito administrativo, e com isso propiciar a reduÇâo de
demandas judiciais contra o INSS.

100. A propsito, segue reproduzido o inteiro teor da Smu1a n° 44 da AGU:
permitida a cumulaÇdo do beneficio de awcilio-acidente com beneficio de aposentadoria
quando a consolidaccio das les5es decorrentes de acidentes de qualquer natureza, que
resulte em sequelas definitivas, nos termos do art. 86 da Lei n° 8.213/91, tiver ocorrido at
10 de novembro de 1997, inclusive, dia imediatamente anterior a entrada em vigor da
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Medida Provis6ria n° 1.596-14, convertida na Lei n° 9.528/97, que passou a vedar tal
acumulaÇcio".

101. Por sua vez, a S6mula n° 44 da AGU, consoante texto acima, näo preve
expressamente que os beneficios de auxilio-acidente, cessados ate a sua ediÇào, seriam de
oficio restabelecidos pelo INSS. Portanto, a resposta ao questionamento e negativa, ou
seja, os beneficios cessados, a principio, permaneceräo como est'a-o, ate porque foram
incorporados no calculo do salario-de-beneficio das aposentadorias que lhes substitufram.

102. Nesse sentido, a revisk ex-oficio para restabelecimento dos auxilio-acidente
cessados antes da Smula n° 44 da AGU deveria acarretar, como conseqencia inexoravel,
a proporcional reduÇã'o dos valores das aposentadorias correlatas, causando inseguranÇa
jurfdica ao INSS.

Ouestäo 18. 11-ffi possibilidade de emissäo de CTC, computando-se o tempo de servico
prestado pelo trabalhador rural anteriormente a competencia novembro de 1991,
independentemente de indenizaÇäo? (Mo ha dvida de que nfilo e possivel a contagem
reciproca. A dvida refere-se ao direito de certidäo)

103. O direito de certicffio insere-se no rol dos direitos fundamentais, previsto no
art. 5° da ConstituiÇào (inciso XXXIV, alinea "b"). Como todo direito, näo e absoluto, no
sentido de que o seu exercicio deve respeitar o principio da razoabilidade.

104. A Certid'äo de Tempo de ContribuiÇäo - CTC e o documento que materializa
a determinaÇäo prevista no § 9° do art. 201 da Constitui0o e somente e emitida para fins
de contagem recfproca do tempo de contribui4"o entre o RGPS e os Regimes Pr6prios de
Previdencia Social - RPPS dos Estados, Municipios e Distrito Federal que os institufrem.

105. O art. 128 do RPS, no seu § 3°, expressamente disciplina que a CTC
somente sera emitida pelo INSS contendo tempo de serviÇo rural anterior a novembro de
1991 mediante prova do recolhimento das contribuiÇõ'es correspondentes ou indenizaÇ'äo.

106. Assim, a prova do recolhimento das respectivas contribuiÇeies ou
indenizaÇåb do perfodo correspondente e requisito para o deferimento da certid'åo.
Portanto, a resposta ao questionamento e negativa.

Questäo 19. Para efeito de carencia, considerando que e do empregador a
responsabilidade pelo recolhimento das contribuicees do segurado empregado
domestico, o periodo do trabalho domestico pode ser computado independentemente
do efetivo recolhimento das contribukees?
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107. Ha uma regra especifica na Lei n° 8.213, de 1991, quanto a contagem do
periodo de carncia do segurado empregado dom6tico (art. 27, inciso II da LBPS). Vamos
a ela: "ArL 27. Para cmputo do periodo de car&icia, serdo consideradas as
contribuic5es: (...) II - realizadas a contar da data do efetivo pagamento da primeira
contribui0o sem atraso, n'cio sendo consideradas para este fim as contribui0es
recolhidas com atraso referentes a comperências anteriores, no caso dos segurados
empregado domástico, contribuinte individual, especial e facultativo, referidos,
respectivamente, nos incisos II, V e VII do art. 11 e no art. 13" - grifos acrescidos.

108. A norma supra transcrita estabelece que o periodo de car&icia e computado
a partir da comprova9Ao do efetivo pagamento da primeira contribuiÇâo em dia, para os
segurados empregado dom6tico, contribuinte individual, especial e facultativo.

109. Por outro lado, e fato que a responsabilidade pelo recolhimento da
contribuiÇâo retida da remuneraÇäo do empregado dom6tico cabe ao seu respectivo
empregador, por forÇa do art. 30, inciso V, da Lei n° 8.212, de 1991.

110. Para compatibilizo entre os sistemas de beneficio e de arrecadaÇä'o, deve-
se entender que a legislaÇào imps um onus aos empregados dom6ticos, no tocante
deflagraÇäo da contagem do periodo de caréncia, que e o dever de fiscalizar o recolhimento
da primeira contribuiÇäo em dia, sob pena de nao ver computado o periodo de atividade
para fins de car'fficia, senäo aps o recolhimento dessa primeira contribuiÇâo.

111. Assim, para efetivo resguardo de todos os direitos previdenciftios
(sobretudo para fins de inicio do cmputo do periodo de carncia), o empregado dom6tico
deve certificar-se de que o empregador recolheu, pelo menos, a primeira contribui
previdencffiria em dia.

112. Por exemplo, caso o vinculo empregaticio do trabalhador dom6tico se
inicie no decorrer do rri's de janeiro de um determinado ano e o empregador efetue o
recolhimento das contribui0es acumuladas de janeiro a maio apenas em junho, antes do
t&mino do prazo para arrecadao, o periodo de cafthIcia passara a ser computado, pelo
INSS, apenas a partir de maio em diante.

Questáo 20. Atividades concomitantes: e possivel expediÇäo de CTC circunscrita a
uma das atividades?

113. Existem vãrias situaOes que podem se amoldar aos termos do enunciado da
presente questào, logo, a correta resposta demandaria o fornecimento de maiores detalhes a
respeito das atividades concomitantes.
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114. Digamos, por exemplo, que o segurado empregado trabalhou
concomitantemente em duas empresas na iniciativa privada e, posteriormente, ingressou no
servico pblico. Ao requerer a expedic"a"o de Certidäo de Tempo de Contribuicki - CTC
apenas em relac - o a uma dessas atividades concomitantes, o INSS deve indeferir o pedido.

115. A raz -ão e que o art. 96, inciso III, da Lei n° 8.213, de 1991, expressamente
veda a contagem do tempo de contribui9k) por um sistema previdencikio, quando o
mesmo tempo ja tenha sido utilizado para concessnth) de aposentadoria por outro.

116. De forma que, ap6s ser expedida a CTC pelo INSS, nada obstaria que esse
segurado viesse futuramente a obter outro beneficio do RGPS, decorrente da contagem do
mesmo tempo de contribuicäo ja enviado ao RPPS. Mas, como dito, esse mesmo tempo de
contribuicà10 jã foi transferido ao regime pr6prio, a pedido do pr6prio interessado.

117. Assim, no caso de atividades concomitantes no ãmbito do RGPS, o tempo
de contribuicâo e nnico e indivisivel, n'ãlo gerando a possibilidade de dupla aposentadoria
por esse regime. Nesse sentido, e a redaco do art. 124, inciso II, da LBPS. Ademais, para
fins de reconhecimento de direitos, diz a Lei n° 8.213, de 1991, no seu art. 32, como seffi
feita a apurac'ão do respectivo salkio-de-beneficio.

Ouesfflo 21. Em relaÇã'o ao nmero de contribui0es necessffi-ias para carencia da
aposentadoria por idade, segurado filiado antes de 24-7-1991 (art. 142), qual e o ano
que define o nnmero de contribui0es necessà.rias? 0 ano em que completada a
idade? Ou o ano em que estiverem atingidos idade e carencia?

118. A aposentadoria por idade do RGPS destaca-se entre os beneficios de
prestacäo continuada da Previdfficia Social por se tratar de uma prestac'ào programada
estabelecida em funcAo da idade e periodo de car'fficia. Tem assento constitucional no art.
201, § 7°, da Constituicào.

119. Sua disciplina no plano infraconstitucional consta dos arts. 48 e seguintes da
Lei n° 8.213, de 1991. Quanto ao periodo de car&cia, em regra, e necesskio que o
segurado, independente do sexo e categoria de beneficikio, cumpra o minimo de cento e
oitenta contribuicÖes mensais (art. 25, inciso II, da LBPS).

120. Antes da Lei n° 8.213, de 1991, o periodo de cathicia da aposentadoria por
velhice era de sessenta contribuicenes mensais (art. 32 do Decreto n° 89.312, de 23 de
janeiro de 1984, a ConsolidaÇâo das Leis da Previdéncia Social - CLPS/1984).

121. Com o advento da Lei n° 8.213, de 1991, o periodo de car&cia da
aposentadoria por idade acabou sendo triplicado, se comparado ao periodo de carfficia da
aposentadoria por velhice da CLPS/1984.
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122. Diante desse quadro, a LBPS estabeleceu uma regra de transiek para que os
segurados inscritos na Previdencia Social se adaptassem ao novo periodo de carencia, na
conformidade do seu art. 142 (regra essa aplicavel aos beneficios de aposentadoria por
idade, tempo de contribuiek e especial).

123. Por essa norma, a nova carencia da aposentadoria por idade (de cento e
oitenta contribuieijes) nao seria de plano exigida, mas proporcionalmente majorada ao
longo dos anos, mediante aplicaek de uma tabela que parte de sessenta meses de
contribuiek para o ano de 1991, chegando a cento e oitenta contribuieiies em 2011.

124. Assim, o periodo de carencia da regra de transiek e definido, em cada caso
concreto, conforme o ano em que o segurado implementar todas as condiees para o
beneficio. Lembre-se que a regra transitria e aplicavel a tres diferentes modalidades de
beneficios, cada qual com seus requisitos especificos.

125. No caso da aposentadoria por idade, os requisitos especificos s"o idade de
sessenta e cinco anos para homens e sessenta para mulheres, ao lado da prpria carencia e
do requisito geral da qualidade de segurado (art. 48, caput, da LBPS).

126. Como a regra de transiek abre uma exceÇ -âo justamente em relaek
requisito carencia, deve-se considerar, para fins de aplicaek da regra do art. 142 da LBPS,
a data do cumprimento do requisito etario.

127. Por exemplo: segurado do sexo masculino, inscrito na Previdencia Social
ate 24 de julho de 1991, completou sessenta e cinco anos de idade em 2000. Pela regra de
transieäo do art. 142 da LBPS, devera comprovar, perante o INSS, no minimo cento e
quatorze meses de contribuiek, a titulo de carencia para sua aposentadoria.

128. Vejamos entk, com outro exemplo, como se aplica a regra de transiek do
art. 142 da LBPS no caso do beneficio de aposentadoria por tempo de contribuiek.
Imagine-se um segurado do sexo masculino, inscrito na Previdencia Social ate 24 de julho
de 1991, completou trinta anos de contribuiek no ano de 2000.

129. Ocorre que, na atualidade, para fazer jus a aposentadoria proporcional,
necessario que possua, cumulativamente, cinqenta e tres anos de idade e que tenha
cumprido o "pedagio", tempo adicional de contribuiek equivalente a 40% do que faltava,
em 16 de dezembro de 1998, para alcanear os trinta anos de contribuie`ão, nos termos do
art. 9° da Emenda Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998.

130. Nesse caso, admita-se que o segurado completou cinqenta e tres anos de
idade apenas em 2002 e que cumpriu o pedagio em 2003. Como a carencia da regra
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transitria e prevista para o ano do implemento de todas as condiÇi5es, deve-se buscar na
tabela do art. 142 da LBPS o ano de 2003, equivalente a cento e trinta e dois meses de
contribu4o, pois somente em 2003 e possivel afirmar que o segurado completou todas as
condiOes para o beneficio almejado.

131. Em resumo, no que tange a aposentadoria por idade, os unicos requisitos
exigiveis, ao lado da car'éncia, s'ão a prpria idade e a qualidade de segurado. Por isso, a
aplicaÇAo do art. 142 da LBPS deve levar em conta o ano em que o segurado, inscrito na
Previancia Social ate 24 de julho de 1991, completou sessenta e cinco anos, se homem,
ou sessenta, se mulher.

132. Por fim, cumpre enfatizar que o art. 3° da Lei n° 10.666, de 8 de maio de
2003, fruto da conversk da Medida Provisria n° 83, 12 de dezembro de 2002, estabeleceu
no § 1° do seu art. 3°: "Na hipOtese de aposentadoria por idade, a perda da qualidade de
segurado ndo seth considerada para a concesscio desse beneficio, desde que o segurado
conte com, no minimo, o tempo de contribuiÇdo correspondente ao exigido para efeito de
caréncia na data do requerimento do beneficio".

133. Sobre esse dispositivo, e necessftio esclarecer que ele afasta a aplicaÇ'ão do
pathgrafo ilnico do art. 24 da LBPS, no caso da aposentadoria por idade, nào sendo mais
exigivel do segurado que cumpra periodo adicional de carfficia, correspondente a um terÇo
do niimero de contribui0es exigidas, no caso de perda da qualidade de segurado, desde
que j conte na data do requerimento, com o total do periodo de car6icia.

134. Retomemos o exemplo acima: segurado do sexo masculino, inscrito na
Previdfficia Social ate 24 de julho de 1991, completou sessenta e cinco anos de idade em
janeiro de 2000. Pela regra de trans4o do art. 142 da LBPS, deverã comprovar, perante o
INSS, no minimo cento e quatorze meses de contribu4o, a titulo de carncia para sua
aposentadoria.

135. Imagine-se que deixou de contribuir em 1987, tendo reingressado no
sistema apenas em janeiro de 2002. Assim, restou caracterizada a perda da qualidade de
segurado. Requereu o beneficio ao INSS em fevereiro de 2004, oportunidade em que
contava com cento e vinte meses de contribuiÇ'äo, nos periodos de janeiro de 1980 a
dezembro de 1987 e de janeiro de 2002 a dezembro de 2003.

136. Nessa situaÇã'o, em fevereiro de 2004 (data do requerimento), faria jus ao
beneficio, por forÇa do § 1° do art. 3° da Lei n° 10.666, de 2003, na medida em que, mesmo
diante da perda da qualidade de segurado, ja possuia, na data do requerimento, o tempo de
contribui4o correspondente ao exigido para efeito de carfficia. Repare que o segurado,
neste exemplo, completou a idade de sessenta e cinco anos em 2000, logo, sua carncia
corresponde a cento e quatorze meses e ja contava com cento e vinte.
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137. Ademais, ressalte-se que, na data do requerimento (fevereiro de 2004), esse
segurado contava com sessenta e nove anos de idade, e dizer, quatro anos a mais que a
idade minima de sessenta e cinco anos, nos termos do art. 48 da LBPS.

Couestäo 22. 0 direito da Previdencia Social de anular os atos de que decorram efeitos
favorveis a seus beneficffirios, quando praticados antes da Lei n° 9.784/99, decai
apenas a partir de 1-2-2009 (cf. Parecer MPS/CJ n. 3509/2005)? A dvida deve-se
existencia de prazo fixado antes da Lei n. 9.784/1999, pelo art. 207 do Dec.
89.312/1984. Esse artigo estabelecia um prazo geral de decadencia contra o INSS ou
impedia apenas a revisä."o de decisiies tomadas em grau de recurso administrativo?

138. Esse artigo impedia apenas a revisâo de decisÖes tomadas em grau de
recurso administrativo. Vejamos o texto do citado dispositivo da CLPS/1984, constante do
titulo especifico que trata do recurso administrativo e da revisã'o dos julgados do Conselho
de Recursos da Previdencia Social: "Art. 207. O processo de interesse de benefickirio ou
empresa n'do pode ser revisto aps 5 (cinco) anos contados de sua decisdo final, ficando
dispensada a conservacdo da documentac'do respectiva alám desse prazo".

139. Atualmente, e de dez anos o prazo decadencial para o INSS anular os atos
de que decorram efeitos favothveis aos seus beneficikios, contados do dia primeiro do mes
seguinte ao do recebimento do primeiro pagamento, salvo comprovada 	 o que
disp5e o art. 103-A, da Lei n° 8.213, de 1991, acrescentado pela Lei n° 10.839, de 5 de
fevereiro de 2004, fruto da convers'âo em lei da Medida ProvisOria n° 138, de 19 de
novembro de 2003.

140. Por sua vez, o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n° 9.784, de 29
de janeiro de 1999, quanto aos atos a ela anteriores, comeÇa a correr apenas a partir de 1°
de fevereiro de 1999, data da vigencia da referida Lei. Por conseguinte, o direito de a
Previdencia Social anular os atos de que decorram efeitos favothveis a seus beneficikios,
quando praticados antes da Lei n° 9.784, de 1999, decair'a apenas a partir de 1° de fevereiro
de 2009, quando se completam dez anos contados do inicio da vigencia da referida Lei.

141. Ressalte-se que a Lei n° 8.213, de 1991, tambem estabeleceu o prazo
decadencial de dez anos de todo e qualquer direito ou 	 do segurado ou beneficikio
para a revis'á'o do ato de concess"åo do beneficio (art. 103). N'á'o se deve confundir esse
prazo com o de prescri0o quinquenal que fulmina toda e qualquer aÇäo para haver
prestaÇò'es vencidas ou quaisquer restitui0es ou diferenÇas devidas pelo INSS aos seus
benefIcikios, ressalvado o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do COdigo
Civil (art. 103, pathgrafo
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142. Em sintese: concedido o beneficio, inicia-se a contagem de dois prazos
decadenciais distintos, de dez anos, um para o INSS e outro para o benefici "ario.

143. Nos termos do art. 103-A da Lei n° 8.213, de 1991, o INSS disp6e de dez
anos para instaurar o processo de anulaÇâo do ato de concess"ä'o do beneficio deferido por
erro ou em valor superior ao devido, salvo comprovada m&f. Se ficar comprovada m&fë
do beneficithio, o ato de concessào do beneficio fraudulentamente alcanÇado podeth ser
revisto a qualquer tempo.

144. Ja os segurados ou beneficithios, a luz do disposto no art. 103 da Lei n°
8.213, de 1991, tambftn deveräo acionar o INSS dentro do prazo dez anos para revisk) da
renda mensal inicial do beneficio, sob pena de decadéncia. Contudo, podeffio ser
efetivamente cobradas diferenÇas resultantes do ato de revisào apenas em relaÇâo aos
illtimos cinco anos de recebimento, por forÇa da prescriÇào quinquenal, nos termos do
paffigrafo imico do art. 103 da Lei n° 8.213, de 1991.

Quesfflo 23. Säo constitucionais as disposkties contidas no art. 116 do Regulamento
da Previdencia Social e na Portaria Interministerial MPS/MF n° 333, de 29 de junho
de 2010, que fixam como renda bruta mensal o gltimo salgrio-de-contribuieão do
segurado?

145. De acordo com o art. 201, inciso IV, da Constitu4o, na redaÇäo dada pela
Emenda Constitucional n° 20, de 1998, o auxilio-recluso e o 	 seffio devidos
aos dependentes dos segurados de baixa renda.

146. Portanto, as normas citadas sâo compativeis com o citado dispositivo e com
a regra transit6ria do art. 13 da Emenda Constitucional n° 20, de 1998, que estabeleceu
critthio provis6rio para afer4o da baixa renda, enquanto a questão nã'o for disciplinada
pelo legislador ordinffi-io. De acordo com as citadas normas constitucionais, a renda mensal
bruta a ser considerada e do segurado instituidor e n'áb dos seus dependentes.

Quest -go 24. Questão: A Portaria Interministerial MPS/MF n° 333/2010 limita o
alcance do disposto no § 1° do art. 116 do Regulamento da Previdencia Social, que
determina ser devido o auxibo-reclus -go aos segurados quando n'go houver salgrio-de-
contribuk -go na data do recolhimento g pris'go?

147. Dispôe o art. 5° da Portaria Interministerial n° 333, de 29 de junho de 2010:
"Art. 5° O auxilio-reclus'do, a partir de I° de janeiro de 2010, seth devido aos dependentes
do segurado cujo salth-io-de-contribuiÇdo seja igual ou inferior a R$ 810,18 (oitocentos e
dez reais e dezoito centavos), independentemente da quantidade de contratos e de
atividades exercidas. 1° Se o segurado, embora mantendo essa qualidade, n'do estiver
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em atividade no mes da redusdo, ou nos meses anteriores, serd considerado como
remuneraÇâo o seu ultimo saldrio-de-contribukdo. § 2° Para fins do disposto no § 1°, o
limite mdximo do valor da remuneracdo para verificaÇdo do direito ao beneficio serd o
vigente no m'es a que corresponder o saldrio-de-contribukdo considerado". - grifos
acrescidos.

148. Por sua vez, o § 1° do art. 116 do RPS tem a seguinte reda9Ao: "È devido
auxilio-reclusdo aos dependentes do segurado quando ncio houver saffirio-de-contribuic"do
na data do seu efetivo recolhimento a prisdo, desde que mantida a qualidade de
segurado".

149. Lembre-se que o segurado, durante o periodo de gra9a (art. 15 da LBPS),
conserva os seus direitos perante a previdéncia social.

150. Assim, o art. 5° da Portaria Interministerial n° 333, de 2010, da forma como
redigido, nAo restringe o alcance do 1° do art. 116 do RPS, na medida em que este Ultimo
limita-se a assegurar a possibilidade de reconhecimento do direito durante o periodo de
manuten9Ao da qualidade de segurado.

151. Ademais, a renda mensal do segurado a ser considerada para efeito de
verifica9Ao do enquadramento no limite constitucional de baixa renda deve levar em conta
o parAmetro existente, que corresponde ao ifitimo salArio-de-contribui9AD recebido.

152. Por outro lado, se considerarmos que todo segurado em gozo de periodo de
gra9a faria jus ao beneficio, poderiam ocorrer, em casos extremos, graves distor9es
quanto a aplica9Ao da regra transitria, na medida em que muitos deles efetivamente nAo
integrariam a faixa da popula9 .Ao de baixa renda.

Ouesfflo 25. Questäo: Restringindo a Portaria Interministerial n° 333/2010 o alcance
do disposto no § 1° do art. 116 do Regulamento da Previdencia Social, quais os
critrios devem ser observados para apuraÇäo da renda mensal bruta a que se refere
o art. 13 da emenda Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998?

153. Conforme resposta a QuestAo n° 24, entendemos que a Portaria
Interministerial n° 333, de 2010, näo caracteriza restri9Ao ao alcance do § 1° do art. 116 do
RPS, razAo pela qual a resposta ao presente questionamento resta prejudicada.

Ouestào 26. Os beneficios do auxilio-acidente e do auxilio suplementar, previstos nos
arts. 6° e 9° da Lei n° 6.367, de 10 de outubro de 1976, foram unificados sob um
beneficio, denominado auxilio-acidente, previsto no art. 86 da Lei n° 8.213, de 24 de
julho de 1991?

24



MINISTERIO DA PREVIDESCIA SOCIAL
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÁO
Consultoria Juddica 

Ref: Processo SIPPS n° 342438814

154. O beneficio de auxilio suplementar, atualmente extinto, nk, foi absorvido
pelo beneficio de auxilio-acidente, previsto na redaÇ'ffl) original da Lei n° 8.213, de 1991.
Nao houve, pois, a cogitada unificaÇ'äo.

155. O extinto auxilio suplementar estava previsto no art. 9° da Lei n° 6.367, de
10 de outubro de 1976, que dispunha: "Art. 9° O acidentado do trabalho que, ap6s a
consolidaÇâo das les5es resultantes do acidente, apresentar, como seqUelas definitivas,
perdas anat6micas ou redwdo da capacidade funcional, constantes de relaÇdo
previamente elaborada pelo MinistMo da Previdéncia e AssisMncia Social (MPAS), as
quais, embora ndo impedindo o desempenho da mesma atividade, demandem,
permanentemente, maior esforÇo na realizaÇâo do trabalho, far6 jus, a partir da cessaÇdo
do auxilio-doenÇa, a um auxilio mensal que corresponder6 a 20% (vinte por cento) do
valor de que trata o inciso II do Artigo 5° desta lei, observando o disposto no § 4° do
mesmo artigo. Par6grafo unico. Esse beneficio cessar6 com a aposentadoria do
acidentado e seu valor ndo ser6 incluido no c6kulo de pensdo".

156. Ja o auxilio-acidente, previsto no art. 86 da Lei n° 8.213, de 1991, foi
instituido pela Lei n° 8.213, de 1991, na sua redg'åo original, com as seguintes
caracteristicas: "Art. 86. O auxilio-acidente ser.(:1 concedido ao segurado quando, ap6s a
consolidaÇdo das les6es decorrentes do acidente do trabalho, resultar seqUela que
implique: I - redugio da capacidade laborativa que exija maior esforÇo ou necessidade de
adaptaÇdo para exercer a mesma atividade, independentemente de reabilitaÇdo
profissional; II - redwdo da capacidade laborativa que impeÇa, por si s6, o desempenho
da atividade que exercia a epoca do acidente, porm, ndo o de outra, do mesmo nivel de
complexidade, ap6s reabilitaÇdo profissional; ou III - redwdo da capacidade laborativa
que impeÇa, por si s6, o desempenho da atividade que exercia a epoca do acidente, pori
ndo o de outra, de nivel inferior de complexidade, ap6s reabilitaÇdo profissional. § 1° O
auxilio-acidente, mensal e vitalkio, corresponder6, respectivamente as situaOes previstas
nos incisos I, II e III deste artigo, a 30% (trinta por cento), 40% (quarenta por cento) ou
60% (sessenta por cento) do sal6rio-de-contribuiÇdo do segurado vigente no dia do
acidente, ndo podendo ser inferior a esse percentual do seu sal6rio-de-beneficio. § 2° O
auxilio-acidente ser6 devido a partir do dia seguinte ao da cessaÇdo do auxilio-doenÇa,
independentemente de qualquer remuneraÇdo ou rendimento auferido pelo acidentado. §
3° O recebimento de sal6rio ou concessdo de outro beneficio ndo prejudicar6 a
continuidade do recebimento do auxilio-acidente".

157. Comparando as normas acima transcritas, percebe-se que ha evidentes
diferenÇas entre os fatos geradores de uma e outra modalidade de beneficio, bem como no
thIculo do valor da renda mensal inicial. Ademais, de acordo com o parUgrafo Unico do art.
9° da Lei n° 6.367, de 1976, o auxilio suplementar cessava com a aposentadoria do
acidentado e seu valor n'šo era incluido no cUlculo de eventual pensk) decorrente, ao passo
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que, quanto ao auxilio-acidente, na redacäo original do art. 86 da LBPS, o recebimento de
salkio ou concessäo de outro beneficio näo prejudicava sua continuidade.

Quesfflo 27. Em sendo positiva a resposta da 1a Questào, ao beneficffirio do auxilio
suplementar aplica-se o disposto na Slimula n° 44 da AGU, em especial a
possibilidade de cumulacäo deste beneficio com o de aposentadoria?

158. A resposta ao presente questionamento restou prejudicada, pois a resposta
Quesrao n° 26 e negativa.

Quesfflo 28. CTPS assinada por ordem judicial em processo trabalhista: serve, por si
de inicio de prova material? O fato de ter havido execucäo trabalhista e

recolhimento das contribuiciks previdencffirias gera obrigatoriedade de
consideracäo, pelo INSS, do periodo correspondente?

159. A LBPS, no seu art. 55, § 3°, exige que a comprovac'åo do tempo de
contribuicào, para efeito de reconhecimento de direito a beneficios do RGPS, seja feita
com base em inicio de prova material, nâio sendo admitida a prova exclusivamente
testemunhal, salvo na ocorre'ncia de motivo de forca maior ou caso fortuito, conforme
dispuser o Regulamento.

160. Salvo nos casos de condenacâo judicial dirigida ao INSS, situack em que
n'ao ha dvida de que a sentenca deve ser cumprida, nos termos da legislac"ao processual,
cabe ao INSS analisar sempre todo o conjunto probatrio e atentar para a exig'encia da
legislacäo quanto a apresentac'ao, por parte do segurado, de inicio de prova material.

161. O inicio de prova material pode ser considerado o ponto de partida do
conjunto probatrio, algo que sustenta näo apenas ideologicamente os fatos a comprovar.
Nessa linha, em geral, o inicio de prova material tende a constituir-se em documentos,
enquanto registros contemporäneos dos fatos a comprovar.

162. Para o RGPS, o documento corporifica a prova do tempo de
previdenciaria, especialmente no aspecto crono1.5gico, posicionando-o contexto do
histrico laboral do trabalhador, ao passo que consubstancia os seus contornos
sobre inicio e termino da atividade, remunerac"ao percebida no periodo, periodos de
afastamentos eventuais e outras ocorrncias relevantes.

163. Ha uma dificuldade de se desvendar o contedo da express"ao inicio de
prova material, na medida em que material conduz a ideia de documento e se e documento
ja tende a ser, a principio, prova suficiente do tempo de filiacäo e contribuicäo ao RGPS,
nk) se tratando, pois, de mero inicio de prova.
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164. Pode haver, contudo, situaecies em que o documento anexado ao processo
pelo segurado n'äo revela exatamente o tempo de	 previdencikia, ou nk) identifica a
categoria de segurado, ou ainda n'äo relaciona os salkios-de-contribui0o no periodo a
considerar, devendo ser complementado por outras provas.

165. O documento podeffi ainda conter indicios do exercicio da atividade, como,
por exemplo, a situae'äo em que uma pessoa efetuou determinada operaeâo de venda, em
nome da empresa, constitui indicio de ser ele um empregado dessa empresa.
Evidentemente, esse indicio n'šo e suficiente para reconhecimento do direito a contagem do
tempo de contribuieäo ao RGPS, devendo ser complementado por outras provas.

166. Dai a necessidade de uma razo 'avel complementaek) da prova indicikia do
tempo de contribuieäo, podendo ser feita com base nos meios de prova postos a disposieräo
pelo ordenamento juridico, tais como testemunhas e pericias etc.

167. Admite-se, dessa forma, a comprovae^äo do tempo de contribuie'äo por meio
de prova testemunhal, n'äo podendo, contudo, ser exclusivamente esse o mecanismo a ser
utilizado, em raz'äo da restriek) legal que emana da LBPS. A prova testemunhal, portanto,
para ser eficaz no reconhecimento do tempo de contribuieão, deve ser necessariamente
aliada a uma base de prova de natureza material, salvo nas exceeCies de caso fortuito e
forea maior.

168. Respondendo a indagaek), entendemos que a sentenea proferida em
processo judicial rio pode ser considerada in1cio de prova material, considerando os
termos do § 3° do art. 55 da Lei n° 8.213, de 1991. A sentenea constitui o ato do juiz que
pöe fim ao processo.

169. A anotae'äo da Carteira de Trabalho e Previd&cia Social - CTPS, ainda que
por forea de ordem judicial, tem os seus efeitos perante a Previd&cia Social delimitados
no art. 40 da Consolidaeào das Leis do Trabalho - CLT, que reza: "Art. 40 - As Carteiras
de Trabalho e Previdéncia Social regularmente emitidas e anotadas servirtio de prova nos
atos em que sejam exigidas carteiras de identidade e especialmente: I - Nos casos de
dissidio na JustiÇa do Trabalho entre a empresa e o empregado por motivo de saMrio,
firias ou tempo de serviÇo; II - Perante a PrevWncia Social, para o efeito de declaraÇdo
de dependentes; III - Para calculo de indenizactio por acidente do trabalho ou mol&tia
profissional" (grifos acrescidos).

170. Nesse sentido, para ter direito äs prestaeö'es, e necessãrio preencher os
requisitos da Lei n° 8.213, de 1991, nk) estando o reconhecimento dos direitos aos
segurados empregados atrelado ao pagamento das contribuieöes previdencikias, pois,
como visto, estas se encontram sob responsabilidade dos empregadores.
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Ante o exposto, encaminho o presente parecer a elevada consideraco do
Excelentissimo Senhor Ministro de Estado da Previd&cia Social, para os fins do disposto
no art. 42 da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993.

Brasilia, 49- de dezembro de 2010.

(..._—
GUSTAVO KENSHO NAKAJUM

Procurador Federal
Consultor Juridico/MPS
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DAVI ULISSES BRASIL SEvIOES PIRES

DESPACHOS DO DIRETOR
Em 23 de dezembro de 2010

O Diretor, no uso de suas atribuicees, e tendo em vista o
disposto nos artigas 21, Inciso XVI, e 220, paragrafo 3°, Inciso I, da
Constimick Federal e artigo 74 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990,
com base na Portaria SNJ n° 08, de 06 de julho de 2006, publicada no
DOU de 07 de julho de 2006, aprovando o Manual da Nova Clas-
sificacao Iodicativa, na Portaria MJ n° 1.100, de 14 de julho de 2006,
publicada no DOU de 20 de julho de 2006, na Partaria n° 1.220 de 11
de Julho de 2007, publicada oo DOU de 13 de julho de 2007 e na
Portaria SNJ n° 14, publicada oo DOU de 17 de junho de 2009,
resolve:

Processo MJ n° 08017.007626/2010-50
Titulo do Episedio: "DEXTER"
Titulo da Serie: ''DEXTER - TEMPORADA"
N° Episedio: 01
Requerente: Rede TV! - TV Omega Ltda
Classificac5o Pretendida: N5o recomendada para menores de

16 (dezesseis) anos
Tema: Policial
Contem: Mutilacelo e Assassinato
Indeferir o pedido de reclassificacan, por adequacah, do epi-

sedio da serie, classificandoh como "Näo recomendada para menares
de 18 (dezoito) anos''.

Processo MJ n° 08017.007627/2010-02
Titulo do Episedio: ''CROCODILE"
Titulo da Serie: "DEXTER - TEMPORADA"
N' Epis6dio: 02
Requerente: Rede TV! - TV Omega Ltda.
Classificacah Pretendida: Nah recomendada para menores de

16 (dezesseis) anos
Tema: Policial
Contem: Edutilacao e Assassinato
Deferir o pedido de reclassificac5o, por adequac5o, do epi-

s6dio da serie, classificando-o como "Nah recomendada pam menores
de 16 (dezesseis) anos".

Processo MJ n° 08017.007628/2010-49
Titulo do Episedio: "POPPING CHERRY"
Titulo da Serie: "DEXTER - TEMPORADA"
• Episedio: 03
Requerente: Rede TVI - TV Omega Ltda.
Classifica95o Pretendida: Nalo recomeodada para menores de

16 (dezesseis) anos
Tema: Policial
Contem: Mutilacäo e Assassinato
Deferir o pedido de reclassificac5o, por adequae5o, do epi-

s6dio da serie, classificando-o como "Nah recomendada pam menores
de 16 (dezesseis) anos''.

Processo MJ n° 08017.007629/2010-93
Titulo do Episedio: "LET'S GIVE THE BOY A HAND"
Titulo da Serie: "DEXTER - TEMPORADA"
N° Episedio: 04
Requerente: Rede TV! - TV Omega Ltda.
Classificaeäo Pretendida: Nio recomendada pam menores de

16 (dezesseis) anos
Tema: Policial
Contem: Mutilacão e Exposicao de Cadaver.
Deferir o pedido de reclassificacah, por adequacah, do epi-

sedio da serie, classificando-o como "Näo recomendada pam menores
de 16 (dezesseis) anos".

Processo MJ n° 08017.007630/2010-18
Titulo do Episedio: "LOVE AMERICAN STYLE"
Titulo da Serie: "DEXTER - TEMPORADA"
• Epis6dio: 05
Requerente: Rede TV! - TV Omega Ltda_
Classificaceh Pretendida: N5o recomendada para menores de

	 16 (dezesseis) anos-
Tema: Policial
Contem: Mutilac5o e Exposicao de Cadaver.
Deferir o pedido de reclassificac5o, por adequac5o, do epi-

sedio da serie, classificando-o como "Não recomendada para menores
de 16 (dezesseis) anos''.

Processo MI n° 08017.007631/2010-62
Titulo do Episedio: "RETURN TO SENDER"
Titulo da Serie: ''DEXTER - TEMPORADA"
• Episedio: 06
Requerente: Rede TV! - TV Omega Ltda.
Classificac5o Pretendida: N5o recomendada pam menores de

16 (dezesseis) anos
Tema: Policial
Contem: Mutilae5o e Exposicah de Cadaver.
Deferir o pedido de reclassificaealo, por adequacah, do epi-

sedio da serie, classificando-o como "Nah recomendada para menores
de 16 (dezesseis) anos".

Processo MJ n° 08017.007632/2010-15
Titulo do Episedio: "CIRCLE OF FRIENDS"
Titulo da Serie: "DEXTER - 1"EENIPORADA"
N° Episedio: 07
Requerente: Rede TV! - TV Omega Ltda.

C/assificac5o Pretendida: Erao recomendada para menores de
16 (dezesseis) anos

Tema: Policial
Contem: Mutilac5o e Exposicah de Cadaver.
Deferir o pedido de reclassificacah, por adequac5o, do epi-

s6dio da serie, classificando-o como "Nah recomendada pam menores
de 16 (dezesseis) anos".

HAVI ULISSES BRASIL SEvIOSS PIRES

SECRETARIA NACIONAL
DE SEGURANçA PUBLICA

RETIFICACÄO

Na Portaria n° 3, publicado no DOU do dia 23/12/2010,
Seck 1, Pag. 97, Onde se le: PORTA_RIA n° 3, DE 20 DE DE-
ZEMBRO DE 2010 Leia-se: PORTA_RIA n° 36, DE 20 DE DE-
ZEMBRO DE 2010.

Ministerio da Pesca e Aquicultura

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA N° 548, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010

O MINISTRO DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTU-
RA, no uso de suas atribuicees, tendo em vista o art 87 da Cons-
tituic5o Federal e de acordo com o disposto no art. 27 da Lei
10.683, de 28 de maio de 2003, alterada pela Lei n° 11.958, de 26 de
junho de 2009, na Lei n° 8.666, de 21/06/1993 e suas alteracees, na
Lei n°12.017, de 12/08/2009, na Lei n° 12.214, de 26/01/2010, na Lei
Complementar n° 101, de 04/05/2000, no Decreto n° 825, de
28/05/1993, com as altemcees subsequentes, no Decreto-Lei n° 200
de 25/02/1967, no Decreto n° 93.872, de 23/12/1986, e suas al-
teracees, no Decreto n° 6.170 de 25 de julho de 2007 e alteracees, na
Portaria lnterministerial do Ministerio do Planejamento, Oreamento e
Gestah, da Fazenda e da Controladoria Geral da Uniah n° 127/2008,
e suas alteracees, e na Nota 30I/CONED de 23/03/2005, da Se-
cretaria do Tesouro Nacional, resolve:

Art. 1° Aprovas a descentralizacao extema de creditos e
recursos, consignados no orcamento do Ministerio da Pesca e Aqui-
cultura, no Programa de Trabalho 20.602.1344.6112.0001 - Fomento
a Atividades Pesqueiras e Aquicolas Sob Formas Associativas - Na-
cional, Fonte 100 - PTRES 023934, no valor total de R$ 240.838,07
(duzentos e quarenta mil e aitocentos e trinta e oito reais e sete
centavos), confonne Plano de TrabaLho, a ser repassado em uma
anica pamela da exercicio de 2010, em favor da Universidade Federal
Rural do Semi Arido - UFERSA - Unidade Gestora Orcamentaria e
Financeira: 153033 - Gest5o: 15252, objetivando "Sustentabifidade de
Empreendimento Associativo: Processo de Incubac5o do CIPAR de
Areia Branca'', conforme o cronograrna de desembolso no Plano de
Trabalho constante do processo 00350.003022/2010-31.

Art - 0 periodo de execucao do objeto previsto no Cro-
nogsama de Execucão do Plano de Trabalho, parte integrante desta
Portaria, independente de transcri95o, expirara em 31 de janeiro de
2012.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicacao.

ALTEMER GREGOLIN

PORTARIA 550, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010

O MINISTRO DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTU
RA, no uso de SllaS atribuicees, que lhe confere o art_ 87 da Cons-
timicah Federal e de acordo com o disposto no Decreto n° 6.170 de
25 de julho de 2007 e alteracees e no Paragrafo Uoico do art. 27 da
Portaria Interministerial do Ministerio do Planejamento, Orcamento e
Gestah, da Fazenda e da Controladoria Geral da Uniao n° 127/2008,
e suas alteracees, resolve:

Art. 1° Prorrogar o prazo da Clausula Condicionante cons-
tante no Termo de Convenio, abaixo relacionado, por igual periodo, a
partir da data de publicacah desta pottaria.

	

- Convenio n°_7373_02/2010,_Municipio de_São Bernardo do 	
Campo/SP.

Art 2° Esta Portaria entrara em vigor a parlir da data de sua
publicac5o.

ALTENIIR GREGOLIN

SECRETARIA DE MONITORAMENTO
E CONTROLE DA PESCA E AQUICULTURA

PORTARIA N" 69, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010

0 SECRETARIO DE MONITORAMENTO E CONTROLE
DA PESCA E AQUICULTURA DO MINISTERIO DA PESCA E
AQUICULTURA, no uso da atntruicao que lhe confere a Portaria n°
584 da Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidencia da
Repablica, de I° de dezembro de 2009, e do disposto no artigo 14 do
anexo I do Decreto n° 6.972, de 27 de setembro de 2009; e tendo em
vista o disposto na Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999; na
Instnicäo Normativa SEAP/PR n° 03, de 12 de maio de 2004; na
Instrucah Normativa n° 25, de 26 de outubro de 2007 e do que consta
nos Processos SEAP/PR 21030.023814/2001-24 e n°
21030.023812/2001-35, resolve:

Art. 1° Cancelar, a pedido do interessado, a Autoriza95o de
Pesca para captura de Piramutaba, com auxilio de rede de Arrasto, da
embarcacão pesqueira denominada ''FLUPEL"

'
 de propriedade de

FLUPEL FLWflAL PESCA S/A e inscri95o na Autondade Maritima
sob o 021-017766-7.

Art. 2° Conceder, em substituic5o a embarcacão "FLUPEL",
autorizacah de pesca, com auxilio de Rede de Arrasto, para a captura
de Piramutaba para a embarcacah pesqueira denorninada ''RIO A.MA-
ZONAS", de propriedade de FLIJP'EL COMERCIO E EXPORTA-
CAO LTDA,e inscric5o na Autoridade Maritima sob o 021-
016081-1.

Paragrafo anico. A emissäo da Autoriza95o de Pesca de que
trata o caput sera de responsabilidade do Departamento de Registo
da Pesca e Aqtlicultura do MPA, obedecidas as demais condicees
estabelecidas na Instruc5o Normativa SEAP/PR n° 03, de 12 de maio
de 2004.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicac5o.

ELOY DE SOUSA ARAUJO

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO
E CONTROLE

COORDENAC -AO-GERAL DE SANIDADE
PESQUEIRA E AQUICOLA

PORTAR1A N' 13, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2010

0 COORDENADOR-GERAL SANIDADE PESQUEIRA,
no uso de suas atribuicees e tendo em vista o disposto na Let 11.958,
de 26 de junho de 2009, no Decreto 7.024, de 07 de dezembro de
2009, e na Portaria n° 523, de 02 de dezembro de 2010;

Considerando os resultados negativos de bioensaios para a
biotoxina marinha DSP (Dianheic Shellfish Poisoning) na came de
mexilhaes das areas de cultivo situadas em Paulas, no municipio de
Salo Francisco do Sul, no Estado de Santa Catarina; resolve:

Art. Liberar a coleta, colheita e comercializae5o de me-
xilhees, retroativo ao periodo de 20 de dezembro de 2010, pro-
cedentes da localidade de Paulas, no municipio de Sao Francisco do
Sul, no Estado de Santa Catarina.

Art.	 Revogar a Portaria 	 12 - CGSAP/DEMOC/SE-
MOC, de 10 de dezembro de 2010.

Art- 3° Esta Pormria entra em vigor na data de sua pu-
blicacao.

HENRIQUE CESAR PEREIRA FIGUEIREDO

PORTARIA N' 14, DE 21 DE DEZEKBRO DE 2010

O COORDENADOR-GERAL SANIDADE PESQUEIRA E
AQUICOLA, no uso de suas atribuicees e tendo em vista o disposto
na Lei 11.958, de 26 de junho de 2009, no Decreto 7.024, de 07 de
dezembro de 2009, e na Portaria 523, de 02 de dezembro de
2010;

Considerando os resultadas positivos de bioensaios para a
biotoxina marinha DSP (Diarrheic Shellfish Poisoning) na carne de
mexilhees das areas de cultivo situadas em Estaleiro, no municipio de
S5o Francisco do Sul, no Estado de Santa Catarina; resolve:

Art. I° Suspender a coleta, colheita e comercializa95o de
mexilhães, retroahvo ao periodo de 20 de dezembro de 2010, pro-
cedentes da localidade de Estaleiro, no municipio de Seo Francisco
do Sul, no Estado de Santa Catarina;

An. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicaeah.

HENRIQUE CESAR PEREIRA FIGUEIREDO

Ministerio da Previdencia Social

GABINETE DO MINISTRO

DESPACHO DO MINISTRO
Em 23 de dezembro de 2010

Aprovo. Publique-se.

CARLOS EDUARDO GABAS

ANEXO

PARECER/CONJURJMPS/N° 616/2010,
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010

Processo n° 44000.009041/2010-17
Direito Previdenciario. Beneficio. Solucao
de diversas ques-tees juridicas retativus
aplicacao da legislacao.

0 Secretario Executivo do Ministerio da Previdencia Social,
ao acatar o relaterio final do Grupo de Trabalho instituido pela Por-
taria n° 2.472, de 26 de maio de 2010, formulou consulta a esta
unidade abordando, em abstrato, questees relativas 5 aplicac5o da
legislac5o previdenciaria, com a finalidade de que sejam dirimidas, no
5mbito administrativo, divergencias de interpretacah estabelecidas en-
tre o Instiarto Nacional do Seguro Social - INSS e o Conselho de
Recursos da Previdencia Social - CRPS.

2. Colhe-se dos autos que foram relacionadas, no total, vinte
e oito questees, que seM-o abaixo respondidas.

Este documento pode ser verificado no endereco eletranico latp://www.in.gov.lulautenacidad, hrrol
pelo cedigo 00012010122400095

Documento assinado digitalmente conforme MP n' 2.200-2 de 24/082001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Pablicas Brasileira - ICP-Brasil.
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3. E o breve relaterio. Passa-se å analise.
Questan 1. 0 periodo de graea inicia com a interrupeao das

contribuieees ou com a interrupeao da atividade do contribuinte in-
dividual?

4. O periodo de graea, para a Lei de Beneficios da Pre-
videncia Social - LBPS (Lei ra° 8.213, de 24 de julho de 1991),
constitui-se no namero de meses, varievel segundo a categoria de
segurado, em que o trabalhador amparado pelo Regirne Geral de
Previdencia Social - RGPS mantem a cobertura pelo sistema, mesmo
sem ter contribuido. E o que se extrai do exame do art. 15 da referida
Lei.

5. Ou seja, uma vez cessado o vinculo que gera automatica
filigao ao RGPS, prorroga-se por forea da Lei a qualidade de se-
gurado e a conseqaente possibilidade de elegibilidade a direitos, des-
de que cumpridos os requisitos de cada beneficio. Com  efeito, de
acordo com o § 3° do art. 15 da LBPS, durante o prazo corres-
pondente ao periodo de graea, o segurado conserva todos os seus
direitos perante a Previdencia Social.

6. No caso do contribuinte individual, estando enquadrado na
categoria de segurado obrigaterio do RGPS, o periodo de graea e de
doze meses, a teor do inciso B do art. 15 da Lei n° 8.213, de 1991.
Esse prazo pode ser prorrogado ate vinte e quatro meses, caso o
segurado tenba mais de cento e vinte contribuieries mensais ao sis-
tema, sem interrupeao que acarrete a perda da qualidade de segurado
ou se comprovar a situaeeo de desemprego, mediante registro no
argao competente do Ministerio do Trabalho e Emprego ou do Mi-
nisterio da Previdencia SociaL Se comprovadas cumulativamente as
duas situaeaes, pode o periodo de graea chegar a trinta e seis me-
ses.

7. A questao pontuado nos autos diz respeito ao termo inicial
do periodo de graea, e dizer, se e deflagrado com a interrupeao das
contribuieães ou com a internmeao da atividade do contribuinte in-
dividual.

8. Entendemos que o periodo de graea, para o contribuinte
individual, inicia-se com a interrupeao das contribuieões, pois a res-
ponsabilidade pela arrecadaeao e, em regra, do preprio segurado (ex-
cepciona-se a hipetese do art. 4° da Lei n° 10.666, de 8 de maio de
2003, em que a responsabilidade da arrecadaeao e da empresa para
qual o contribuinte individual presta servieos). Tal raciocinio decorre
da interpretaeao sistematica do art. 15 da Lei n° 8.213, de 1991,
combinado com o art. 30, inciso H, da Lei n° 8.212, de 1991.

9. Neste sentido, o termo inicial do periado de graea do
contribuinte individual recaira, em regra, sobre o primeiro dia do mes
do pagamento da altima contribuiean, pois, na realidade, o pagamento

referente ao mes de cabertura previdenclaria imediatamente an-
terior. Ressalte-se que o recolhimento da contribuieao garante a co-
bertura pelo sistema durante todo o mes a que se refere.

10. Ademais, nao se pode olvidar que o recolhimento das
contribuieaes se da no mes seguinte ao de cada compete'ncia, nos
termos do inciso B do art. 30 da Lei n° 8.212, de 1991. Assim, para
que seja computada determinada competencia, e imprescindivel que
tenha havido o respectivo recolhimento.

11.Em sintese: para o contribuinte individual, o termo inicial
do periodo de graca recai, em regra, sobre o primeiro dia do mes do
recolhimento da altima contribuicao, relativa a competencia imedia-
tamente anterior.

Questao 2. Com a morte de contribuinte individual que es-
tava na qualidade de segurado, mas não estava em dia com as con-
tribuieees, as contribuieees podem ser quitadas pelos sucessores? Isso
e pressuposto para o deferimento da pensao?

12. Para adequada resposta ao questionamento, e necessario
compreender que as relaeaes de custeio e de beneficio da Previdencia
Social, embora interdependentes, guardam certa autonomia. Nesse
sentido, para ter direito as prestaeaes e necessario preencher os re-
quisitos da Lei de Beneficios, que inclusive fiexibiliza a relaeao de
custeio especifica em determinados aspectos, como e o caso da pre-
visao em torno do periodo de graea, na forma do art. 15 da LBPS.

13. Assim, com a morte do contribuinte individual em de-
bito, mas ainda no periodo de graea, a pensan sera devida aos seus
dependentes, independentemente da regularizaeao da divida por parte
dos sucessores.

14.Ressalte-se que, a luz do art. 74 da LBPS, para ter direito
pensao por morte e necessario comprovar a qualidade de segurado

do instituidor e a qualidade de dependente do interessado. O beneficio
independe de periodo de carencia, na forma do art. 26, inciso I, da
mesma Lei.

15. Por outro lado, a concessao da pensao por morte pelo
INSS nao impede que a Receita Federal do Brasil efetue a cobranea
de quem for responsavel pelas contribuieões devidas pelos contri-
buintes falecidos, observados os criterios da legislaeao em vigor.

16. Ademais, o pensionista nao e responsavel solidario pelo
debito do Instituidor com o RGPS, por falta de previsao expressa da
legislaeao.

17. Por fim, convem esclarecer que os dependentes do con-
tribuinte individual em debito que perdeu a qualidade de segurado por
nao contribuir nao farao jus ao recebimento de pensaa. De acordo
com o art. 102, § 2°, da LBPS, "Nao sera concedida pensao por morte
aos dependentes do segurado que falecer apas a perda desta qua-
lidade, nos termos do art. 15 desta Lei, salvo se preenchidos os
requisitos para obteneao da aposentadoria na forma do paragrafo
anterior".

Questao 3. Morte do contribuinte individual he mais de 13
meses sem trabalhar, mas antes de vencido o prazo para recolhimento
da contribuieao referente ao 13° mes: he qualidade de segurado na
data do abito?

18. A questao envolve o termo final do periodo de graea,
sendo disciplinada pela legislaean no § 4° do art. 15, da Lei n° 8.213,
de 1991.

19.Tal dispositivo, de forma obscura, estabelece que a perda
da qualidade de segurado se consuma no dia seguinte ao do termino
do prazo fixado no Plano de Custeio para recolhimento d.a con-
tribuieao referente ao mes imediatamente posterior ao do fmal dos
prazos fixados no art 15 e seus paragrafos.

20. Em linhas gerais, a Lei parte do pressuposto que e
necessario impedir a oconencia de injustieas com o indeferimento de
beneficios por questao de dias, logo, estabeleceu um periodo extra de
manuteneao da qualidade de segurado, alem dos meses estabelecidos
nos incisos do art 15.

21. Pressupee-se, tambem, que cada segurado deve acom-
panhar o seu periodo de graea e, se entender conveniente diante das
circunstancias pessoais em face do RGPS, ainda que nao volte a
exercer atividade obrigatoriamente abrangida pela Previdencia Social,
podera sempre filiar-se na categoria de segurado facultativo, com
base no art. 13 da Lei n° 8.213, de 1991.

22. Por exemplo, pode suceder que faltem apenas alguns
meses de contribuicao para determinado trabalbador alcanear uma
aposentadoria, e seria extremamente injusto que nao alcaneasse o
beneficio exclusivamente por nao conseguir uma nova colocaeao no
mercado de trabalho para tenninar de preencher todas as condieees do
beneficio.

23. Assim, em sintonia com o raciocinio desenvOlvido nas
respostas as questees anteriores, e necesserio saber quando ocorreu a
altima contribuieao do contribuinte individual. Se assumirmos que se
passaram treze meses desde a aftima contribuieao, mas nan foi ainda
esgotado o prazo para pagamento da contribuiean relativa ao decimo
terceiro mes apes o afastamento, ainda que na categoria de segurado
facultativo, nao he que se falar em perda da qualidade de segurado. E,
conforme an. 30, inciso II, da Lei n° 8.212, de 1991, o prazo para o
recolhimento pelos segurados contribuinte individual e facultativo vai
ate o dia 15 do mes seguinte ao da competencia

24.Nesses termos, percebe-se que o art 15 da LBPS contem
duas regras complementares que entram em conflito apenas aparente;
de um lado, o inciso II do art 15 estabelece o periodo de graea de
doze meses e, de outro, o seu § 4° estende o termo final do periodo
de graea para somente apas o termino do prazo para recolhimento da
contribuigeo previdencfaria referente ao decimo terceiro mes ap6s o
afastamento.

25. No fim das contas, de acordo com a interpretaeao sis-
tematica dos dispositivos ora examinados, o periodo de graea para o
segurado contribuinte individual nao e de exatos doze meses, mas de
treze meses e quinze dias, por forea do § 4° do art. 15 da LBPS,
salientando que se deve iniciar a contagem do periodo de graea
sempre a partir do primeiro dia do mes de pagamento da altima
contribukao.

Questao 4. Incapacidade do contribuinte individual ha mais
de 13 meses sem trabalhar, mas antes de vencido o prazo para re-
colhimento da contribuiean referente ao 13° mes: ha necessidade de
recolhimento da contribuieao referente ao 13° mes para manuteneao
da qualidade e deferimento do beneficio?

26. Na mesma linha da resposta as questaes anteriores, per-
cebe-se que o segurado cumprira o requisito relativo a qualidade de
segurado para obteneao de beneficios se, na data da caracterizaeao do
fato gerador incapacidade, encontrar-se amparado pelo § 4° do art. 15
da LBPS, que estabelece o termo final da qualidade de segurado por
forea do periodo de graea.

27. Tmtando-se de beneficio por incapacidade, deve-se re-
gistrar que nao basta a qualidade de segurado e a incapacidade, pois,
em regra, deve ser cumprida a carencia de doze contribukaes men-
sais, nos termos do art 25, inciso I, da Lei n° 8.213, de 1991.

28. Ainda em face do § 4° do art. 15 da LBPS, o INSS nao
podera exigir pagamento do segurado que se incapacitou e requereu o
beneficio enquanto ainda nao esgotado o prazo para recolhimento da
contribuieaq do decima temeiro mes ap6s a intenupeen das con-
nibuieaes. E que, alem de nao estar configurada mora do devedor da
condibuieao, a lei de beneficios efetivamente nao condiciona o re-
conbecimento do direito ao pagamento dessa contribuieen.

29. Ressalte-se que os requisitos do auxilio-doenea, a luz do
art. 59 da LBPS, sao qualidade de segurado, periodo de carencia de
doze meses e incapacidade para o trabalbo. No caso de segurados
empregados a incapacidade deve ser superior a quinze dias con-
secutivos.

30. A prop6sito, convem distinguir os conceitos de periodo
de carencia e de periodo de graea, fruto de muita confusao.

31. Periodo de carencia e o tempo minimo de meses de
contributeao, desde a mscneao junto ao RGPS, para que o segurado
se faea degivel a um determinado beneficio. Conta-se o periodo de
carencia em nramero de meses de contribuiean.

32. As aposentadorias programadas (idade, tempo de con-
tribuieão e especial) san as que exigem maior periodo de carencia,
equivalente a cento e oitenta meses de contribuieao, pela regra geral
do art. 25 da LBPS. Sa o menor periodo de carencia previsto na Lei

do salario-maternidade para as seguradas contribuintes individuais e
facultativas, equivalente a dez contribuiešes mensais (conforme art.
25, 111, da LBPS).

33. O fundamento do periodo de carencia esta na exigencia
de sustentabilidade a longo prazo do regime previdencierio, principio
estabelecido no "caput" do art_ 201 da Constituieao. Assim, o RGPS
deve evitar o reconhecimento de direitos de individuos que tenham se
filiado ap6s a materializaeao do risco social objeto de cobertura.

34. Na outra mao, o periodo de graea consiste no tempo
adicional de cobertura previdenciaria, independente de contribuieees,
apas a cessaeao das mesmas. Ele propicia o reconhecimento do di-
reito mesmo apas o segurado deixar de contribuir, limitado a um certo
periodo. Em suma, enquanto o periodo de carencia e o tempo previo
de contribuieao exigido em cada tipo de beneficio, o periodo de graea

o tempo de permanencia gratuita como filiado ao regime, ap6s a
cessaeao das contribuieees.

Questan 5. Ocorrendo perda da qualidade de segurada dentro
dos 28 dias que antecedem o parto, ha direito ao salerio-mater-
nidade?

35. Segundo o art. 102 da LBPS, a perda da qualidade de
segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qua-
lidade, salvo se for caracterizado direito adquirido a uma aposen-
tadoria antes do termo final do periodo de graea, situaeao em que
tambem estara garanrida a concessan da pensao por morte decor-
rente.

36. Quanto ao salario-matemidade, a LBPS estabelece, no
seu art. 71, os criterios para sua concessao, ao dispor que e devido
segurada da Previdencia Social, durante cento e vinte dias, com
no periodo entre vinte e oito dias antes do parto e a data de ocor-
rencia deste.

37.Assim, o salario-rnaternidade podera iniciar-se a partir do
vigesimo oitavo dia que anteeeder o parto, a pedido da prepria e-
gurada, pois nao e exigicla a comprovaeao de recomendaeän medica
para o afastamento do trabalho nesse periodo.

38.Muito embora o art. 102 da LBPS, nos seus §§ 1° e 2°,
expressamente ressalve apenas o direito adquirido a uma aposen-
tadoria e sua pensan decorrente, deve-se dar uma interpretaešo ex-
tensiva ao dispositivo, por forea da garantia constitumonal a se-
guranea juridica, cujo escopo e a proteeao ao direito adquirido, ao ato
juridico perfeito e a coisa julgada, e que tem assento no art. 5°, inciso

da Constituicao.
39.De tal sorte que, se a gestante encontra-se no periodo de

graea ate o vigesimo oitavo dia que anteteder o parto, tera direito
adquirido ao recebimento do beneficio, nao restando caracterizada -
ao contrerio do que leva a crer o enunciado da questao - a perda da
qualidade de segurada. Na realidade, nao ocorreu a mencionada perda
da qualidade de segurada, se a gestante ingressou nos vmte e oito dias
que antecedem o parto com essa qualidade.

40.Nesse sentido, partindo da premissa de que a segurada
conserva seus direitos perante a previdencia social durante o periodo
de graea, na forma do art. 15, § 3°, da LBPS, ao ingressar no periodo
de fruieao do salario-matemidade com essa qualidade, e dizer, se no
vigesimo oitavo dia que anteceder o parto ainda manterdm a condkao
de segurada, o beneficio estara amparada pela garantia constitucional
do direno adquirido.

Questao 6. Ha vedaeao pam o fracionamento da percepeao
do salario-matemidade, de modo que seja do empregador a respon-
sabilidade pelo beneficio enquanto perdurar o contrato de trabalho
temporario e do INSS o anus de seu pagamento apas a cessaeao do
vinculo?

41. A Lei n° 8213, de 1991, nada dispae sobre o salario-
matemidade no caso de empregada que firma contrato de trabalho
temporario. /ks seguradas empregadas e destinado tratamento uni-
forme.

42.Por outro lado, a Lei preve expressamente que, no caso
de empregada, a empresa fica obrigada a pagar o salerio-matemidade
devido a gestante, efetivando-se a compensaeao, observado o disposto
no art. 248 da Constinnean, quando do recollamento das contri-
buteees incidentes sobre a folha de salarios e demais rendirnentos
pagos ou creditados, a qualquer timlo , a pessoa fisica que lhe preste
servieo (a prop6sito, ver o art. 72, § 1°, da LBPS).

43. Como a Lei, no seu art. 72, nao distingue entre os
contratos de trabalho fmnados pela empregada, entendemos que
dever da empresa terminar de pagar o beneficio nessa sittmeao, mes-
mo apas a extineao do vinculo empregaticio, ate porque aao sera
prejudicada, ja que fara jus a compensaean COM as contribuieaes
devidas sobre a respectiva folha de salarios.

44. Assim, o beneficio, devido em quatro prestaeaes equi-
valentes a remuneraeao integral da segurada, deve ser pago pela
empresa ou, quando a Lei assim o deterrnina, diretamente pelo INSS,
nao existindo previsao de fracionamento da responsabilidade.

45.Deve-se ressalvar os casos em que a extineao do contrato
de trabalho temporario se opera regularmente antes da data de
do beneficio. Nessas situaeaes, o beneficio sera devido diretamente
pela previdencia social, pois, na realidade, a segurada estara no pe-
riodo de graea, na forma do art. 15 da LBPS.

Questao 7. Cabe concessao de salario-maternidade a segu-
rada desempregada mesmo antes da previsan expressa do regula-
mento, com base unicamente na Lei n° 8.213/19917

46. A nova redaeao dada ao art. 97, paragrafo anico, do
Regulamento da Previdencia Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 6 de maio de 1999, que passou a contemplar expressamente
a concessao do salerio-maternidade a segurada empregada durante o 
periodo de graea, entrou em vigor no dia 14 de junho de 2007, data
da publicaean do Decreto n° 6.122, de 13 de junho de 2007.

47. Por outro lado, a redaeao original do art. 97 do RPS
dispunha que o salario-maternidade da empregada seria devido pela
Previdencia Social enquanto persistisse a relaeao de emprego, ob-
servadas as regras quanto ao pagamento do beneficio pela empresa,
sem mencionar a possibilidade de pagamento durante o periodo de
graea.

48. Ha um principio de hermeneutica que diz que a apli-
cabilidade das normas deve ser, em regra, para o futuro. Em direto
previdenciario, especialmente pam o RGPS, essa diretriz e de extrema
relevancia, na medida em que a criaeao, majoraeao e extensao de
beneficios com eficacia retroativa inexoravelmente poderia traduzir-se
em graves conseqaencias paro o sistema, tanto do ponto de vista
operacional, haja vista a necessidade de reanalise de beneficios de-
feridos e indeferidos, quanto do ponto de vista fimanceiro, por forea
de elevados custos adicionais com pagamentos retroativos, preju-
dicando a relaeao de equilibrio entre receitas e despesas.

49. Alem disso, sobre a missan do regulamento do direito
administrativo, por forea do art. 84, inciso IV, da Constituieao, sabe-
se que a sua finalidade e a ''fiel execuean da lei", nao podendo alterar,
seja para ampliar ou restringir, o conteado de disposkees do seu
respectivo parametro legal, sob peoa de nulidade.
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50. Existem casos, todavia, nos quais a alteraeen da norma
regulamentar neo representa obrigatoriamente a invalidaeeo da dis-
ciplina anterior, mas teo-somente a mudanea de uma diretriz in-
terpretativa perfeitamente velida e, por coaseguinte, a escolha por
uma methor regulamentaean do objeto do decreto normativo.

51. E o que sucede quanto ao art. 97 do RPS, devendo ficar
registrada a anterior polemica em relaeeo a possibilidade, ou neo, de
garantia do salerio-matemidade ap6s a extineeo do vincuto empre-
gaticio, dadas as peculiaridades desse beneficio.

52. A Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, embora tenha
o processo administrativo federal como seu objeto principal, revela
um principio de extrema importincia na materia, ao dispor que in-
terpreme5o da norma administrativa deve seguir a forma que melhor
garanta o atendimento do fim pablico a que se dirige, sendo vedada
aplicaeeo retroativa de nova interpretgeo.

53. Nesse sentido, conclui-se que a aova redaeeo do art. 97,
paragrafo enico, do RPS, nos termos do Decreto n° 6.122, de 2007, e
aplicevel apenas para os fatos geradores de salerio-matentidade ocor-
ridos a partir de 14 de junho de 2007.

Questeo 8. Empregada demitida sem justa causa durante a
estabilidade gestacional: o salerio-maternidade deve ser pago por in-
termedio da empresa ou diretamente pelo INSS?

54. Extrai-se do paregrafo anico do art. 97 do RPS que,
nessa situaeeo, a responsabilidade pelo pagamento do beneficio e da
empresa. Tal dispositivo preve expressamente as situaeaes em que a
segurada no periodo de graea fare jus ao beneficio pago pela Pre-
videncia Social, quais sejam: demisseo antes da gravidez ou, durante
a gestaeeo, por justa causa ou a pedido. Percebe-se que foi excluida
a hipatese de demisseo sem justa causa, justamente por conta da
responsabilidade da empresa.

55. A razeo da ornisseo e que o 1NSS deve evitar o risco de
pagar o beneficio em duplicidade, ao efetuar o pagamento direto
segurada e a empresa requerer ulterior compeasaeeo, mediante prova
de que tambem efetuou o pagamento segurada, ao reintegre-la ou ao
indenize-la.

56. Nesse sentido, cumpre enfatizar que a empregada faz jus
e reintegraeão no emprego por forea da estabilidade, ou a indenizeeeo
dos salerios e demais direitos, se ultrapassado o periodo respectivo.
Lembre-se ainda que o art. 71 da LBPS orienta no sentido de que,
para fins do salerio-maternidade, devereo ser observadas as situaeees
e condie5es previstas na legisbeen no que conceme proteeeo
matemidade.

Questeo 9. Professor que exereeu a atividade sem habilitaeão
legal, no periodo posterior a Lei n. 9.394: e possivel a contagem para
fins da aposentadoria de professor (art. 56)?

57. No sistema atual, por forea do art. 201, § 8°, da Cons-
tituieeo, o professor tem direito a antecipaeeo da aposentadoria por
tempo de contribuiean aos trinta anos de contribuieeo (se homem) e
aos vinte e cinco anos de contribuieeo (se mulher), com renda mensal
inicial equivalente a cem por cento do salerio-de-beneficio.

58. A Lei n.° 8.213, de 1991, neo preve expressamente a
exigencia de comprovaean de habilitaeão legal, assim entendida como
a formaeeo profissional em institrieeo reconhecida, pmviamente ao
exercicio da atividade, para comprovaeeo de atividade de professor,
para fins do beneficio instimido no seu art. 56.

59. No plano regulamentar, o RPS, no seu art. 56, discipl'ma
o que se deve entender como atividade de professor. aquela exercida,
exclusivamente, em "funeeo de magisterio" na educaeão infantil, no
ensino fundamental ou no ensino medio, devendo ser considerada por
"funeeo de magisterio" a exercida por professor em estabelecimento
de educaeen besica em seus diversos niveis e modalidades, incluidas,
alem do exercicio da docencia, as funeees de direeeo de unidade
escolar e as de coordenaeeo e assessoramento pedagagico.

60. Nesse sentido, como neo he qualquer exigencia espe-
cifica da legislaeeo previdenciaria, as disposieães legais referentes
exigencia de habilitaeeo profissional para o exercicio da atividade de
professor, constantes da legislaeao especifica, neo se consideram de-
terminantes no embito do RGPS, pam fins de reconlaecimento de
direitos.

61. Para o INSS, inclusive, havere presuneeo de habilitayeo
profissional se for comprovada a atividade por meio dos seguintes
elementos probatarios: a) dos registros em Carteira Profissional ou
Carteira de Trabalho e Previdencia Social, complementados, quando
for o caso, por declaraeeo do estabelecimento de ensino onde foi
exercida a atividade, sempre que necesseria essa infonirtieeo, para

	 efeito de sua caracterizae5o; b) informacees coastantes do Cadastra
Namonal de Informamaes Somart - CNIS; ou cfCertidao rie TempiTh
Contribuieeo - CTC nos termos da contagena reciproca para o periodo
em que esteve vinculado a Regime Praprio de Previdencia Social -
RPPS. Nesse sentido, dispfie o art. 228 da Instrueeo Normativa n° 45,
de 6 de agosto de 2010.

Questeo 10. As alteraeaes da Lei n° 11.718/2008, art. 10
(definieeo legal de segurado especial), aplicam-se aos requerimentos
de beneficios pendentes de deciseo?

62. 0 segurado especial, no regime atual da LBPS, e, em
sintese, o pequeno produtor rural pessoa fisica que explora atividade
agropecueria, inclusive o seringueiro e o extrativista vegetal, bem
como o pescador artesmal, que trabalham individualmente ou em
regime de economia familiar.

63. A Lei n° 11.718, de 20 de junho de 2008, como diz o
preprio enunciado da questeo, acrescentou novos paremetros ao mar-
co legal da categoria, de um modo geral, permitindo um maior apro-
fundamento e fiexibilidade ao conceito para fins de enquadmmento
pelo INSS, contudo, sem alterar aspectos essenciais da definieeo.

64. A devida e saber a partir de quando incidem os novos
paremetros legais para enquadramento como segurado especial, par-
ticularmente se seo velidos para os requerimentos de beneficios pen-
dentes de deciseo pelo INSS, na data da vigencia da Lei, que foi
publicada em 23 de junho de 2008.

65. A resposta e afirmativa, na medida em que a legislmeo
apenas aprofundou alguns aspectos do conceito de segurado especial.
Ademais, seria desarrazoado exigir que os segurados enquadrados na
nova norma tivessem os seus beneficios indeferidos e, somente entea,
levados a reapresentar seus pedidos, pudessem ter a sua situaeeo
avaliada com base nesses criterios.

66. E bem de ver que neo se defende, neste parecer, a
aplicaeeo retroativa da nova Lei, mas teo-somente a incidencia irae-
diata dos seus miterios aos primessos pendentes de decisen no ambito
administrativo (INSS ou CRPS), neo podendo, por essa rartio, gerar
pagamento de beneficio de forma retroativa e data de vigencia da Lei
n° 11.718, de 2008. Nessa linha, inclusive, os segurados devereo
reafirmar a data de requerimento do beneficio pam a data da entrada
em vigor da Lei n° 11.718, de 2008.

Questeo 11. Valor da renda familiar para concesseo de BPC
da LOAS: o beneficio previdencierio de valor minimo, recebido por
familiar idoso, integra ou neo o montante da renda?

67. A respos-ta e afirmativa, a luz do art. 6°, inciso IV, do
Regulamento do Beneficio de Prestaeeo Continuada - BPC, aprovado
pelo Decreto n° 6.214, de 26 de setembro de 2007.

68. De acordo com citada norma, para os fins do reco-
thecimento do direito ao beneficio, cansidera-se renda mensal bruta
familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pelos
membros da fatnilia composta por salerios, proventos, peasdes, pen-
sees alimenticias, "beneficios de pmvidencia pablica ou privada",
comissees, prO-labore, outros rendimentos do trabalho neo assala-
riado, rendimentos do memado informal ou autanomo, rendimentos
auferidos do patrimenio, Renda Mensal Vitalicia e Beneficio de Pres-
taeeo Continuada, ressalvado o disposto no paregrafo enico do art.
19, disposieeo que remete a exceeeo do art. 34, paragrafo enico, da
Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003 (o Estatuto do Idoso).

69. Nesse raciocinio, entre os "beneficios de previdencia
encontram-se os citados beneficios previdencierios no valor

igual a um salerio minimo, tais como aposentadoria, penseo, auxilio-
doenea etc.

70. Apenas a titulo de esclarecimento, convem referir que o
paregrafo anico do art. 34 do Estatuto do Idoso exclui da renda
mensal bruta familiar, para fins de reconhecimento do direito ao BPC
ao Idoso, o beneficio je concedido a qualquer membro da familia.
Nesse sentido, dispee expressamente o paregrafo enico do art 19 do
Regulamento do BPC.

Questeo 12. 0 entenclimento de que a penseo por morte
dependente maior invelido e devida somente quando a invalidez tenha
ocorrido antes da maioridade previdencieria e aplicevel apenas aos
beneficios decorrentes de abitos ocomdos a partir da vigencia do
Decreto n° 6.939/2009, que deu nova redaeeo ao inciso III do art. 17
do Decreto n° 3.048/99?

71. Na realidade, a citada regra coasta do art. 108 do RPS,
na redeeeo dada pelo Decreto n° 6.939, de 18 de agosto de 2009,
assim redigido: "A penseo por morte somente sere devida ao filhO e
ao irmeo cuja invalidez tenha ocorrido antes da emancipaeeo ou de
completar a idade de vinte e um anos, desde que reconhecida ou
comprovada, pela pericia medica do INSS, a continuidade da in-
validez ate a data do abito do segurado".

72. Entendemos que neo se trata de uma hipatese de mu-
danea de interpretaeeo, a ensejar a aplicaeeo do principio da ir-
retroatividade da nova interpretaeeo no 'embito do processo admi-
nistrativo, pois neo havia norma expressa em sentido diverso.

73. Portanto, o disposto no art. 108 do RPS e aplicevel a
todos os requerimentos de beneficio pendentes de anelise a partir de
19 de agosto de 2009, data da vigencia do Decreto n° 6.939, de 2009,
independentemente da data do abito do segurado instituidor do be-
neficio.

Questen 13. A informaeeo por parte da empresa de utilizaeeo
do EPI e de sua eficecia constitui motivo para o neo reconhecimento
da atividade exercida sob condieees especiais?

74. O direito a aposentadoria especial no embito do RGPS
este previsto no art. 201, § 1°, da Constituieeo, e decorre do exercicio,
por parte do segurado, de uma atividade sob condieees prejudiciais
sua saade ou integridade flsica.

75. Neo se trata de beneficio por incapacidade (seja real ou
presumida), mas de modalidade diferenciada de beneficio por tempo
de contribuieeo, de quinze, vinte ou vinte e cinco anos, conforme o
grau de nocividade do agente presente no ambiente de trabalho.

76. A comprovaeeo da atividade especial encontra-se atual-
mente disciplinada no art. 58 da Lei n° 8.213, de 1991, o qual neo
exclui, expressa ou implicitamenM o direito a aposentadoria especial 
se for atestado, no laudo tecnico, a informaeão de que a empresa
fomece aos segurados Equipamento de Proteeeo Individual - EPI que
seja eficaz.

77. Ora, se fosse imprescindivel a comprovmeo de que hou-
ve prejuizo efetivo para a saede ou integridade fisica do segurado,
estartamos diante de uma modalidade de beneficio por incapacidade,
o que neo 6 o caso. Basta referir que neo he qualquer previseo de a
pericia medica avaliar da condieeo de satide do segurado, para fins da
aposentadoria especial.

78. Por outro lado, a exigencia da lei sobre a comprovaeeo
da efetiva presenea dos agentes nocivos no ambiente de trabatho,
imprescindivel para que haja enquadramento na aposentadoria es-
pecial, bem como a exigencia de informaeão, no laudo tecnico res-
pectivo, sobre os EPIs fomecidos e sua eficecia, neo impede que os
segurados utilizem equipamentos de proteeeo eficazes contra esses
agentes, tampouco exonera os empregadores do recolhimento da con-
tribuieM adicional para financiamento da aposentadoria especial.

79. Em resumo: os segurados devem proteger-se contra
agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho, sem que com isso
fique automaticamente descaracterizado o seu direito a aposentadoria
especial ou afastado o dever de reColhimento, por parte dos em-
pregadores, das contribuieees adicionais, devidas independentemente
da eficecia dos EPIs. Todavia, compete ao segurado comprovar, em

cada caso concreto, que os agentes nocivos estavam efetivamente
presentes no ambiente de trabalho, durante toda sua jomada, devendo
constar do laudo tecnico informaeeo sobre o grau de eficiencia dos
EPIs utilizados. Se a prova for incontestevel de que os EPIs eli-
minaram o risco de exposieeo ao agente nocivo, reduzindo-lhe a
intensidade a limites de tolerancia, o tempo de contribuieeo sere
contado como comum, por forea do neo atendimento aoS §§ 3° e 4°
do art 57 da Lei n° 8.213, de 1991.

Questeo 14. Computa-se para efeito de carencia o periodo
em que o segurado usufrum beneficio do auxtlio-doenea? O fato de
ter o segurado voltado a contribuir no momento imediatamente pos-
terior a cessaeeo do murilio-doenea permite seja computado pam fins
de carencia o periodo do gozo do -beneficio, como tem decidido o
CRPS?

80.No regime da LBPS, o periodo de carencia equivale ao
namero de meses de contribuieeo necesserios para o segurado se
tornar elegivel a um beneficio (art. 24 da LBPS). Nem todas as
prestaeões do RGPS dependem de carencia. Os casos de dispensa
esteo elencados no art. 26 da Lei n° 8.213, de 1991. A.ssim, com-
putarn-se para efeito de carencia os meses de efetiva contribuieeo ao
RGPS. Em situmees determinadas presume-se o recothimento para
efeito de beneficios.

81.Assim, hs casos em que neo e necesserio que o segurado
comprove a contribuieeo propriamente dita, mas o exercicio da ati-
vidade, como e a sitmeeo clessica dos segurados empregados, por
forea do art. 30, inciso I, da Lei n° 8.212, de 1991. Os empregados
compmvam perante o INSS que trabatharam para determinada em-
presa. Neo pode o 1NSS exrgir prova do recolhimento das con-
tribuieries sociais correspondentes ao periodo de emprego.

82.Em resposta a primeira indagaeeo, entendemos que neo
podera ser computado periodo de recebimento de beneficio para fins
de carencia, por neo se tratar de periodo de contribuiešo em uma das
diversas categorias de segurado, como exige a lei para essa fmalidade.
Ademais, o fato de o segurado ter voltado a contnbuir no mornento
imediatamente posterior a cessaeio do auxilio-doenea neo permite
seja computado para fins de carencia o periodo de gozo do be-
neficio.

83.A carencia e medida em meses de contribuieeo„o que
neo se confunde com meses de recebimento de beneficio. E con-
traditario e ilagico que se cumpra determinada carencia, necessaria ao
beneficio, justamente computando-se o de tempo de recebimento de
outro beneficio. He beneficios, contudo, como o auxilio-acidente, em
que neo he sequer afastamento do trabalho, mas o que deve ser
computado neo e o tempo de beneficio, mas o tempo de conni-
buieeo.

84.Na Lei n° 8113, de 1991, he um dispositivo na subseeeo
destinada 8 aposentadoria por tempo de contribuieeo que gera bas-
tante controversia sobre o tema, que e o inciso II do art. 55. Diz ele
que sere computado, como tempo de contribuieeo, o periodo in-
tercalado em que o segurado esteve em gozo de auxilio-doenea ou
aposentadoria por invalidez.

85. O que ocorre e sue, para fins do beneficio de apo-
sentadoria por tempo de contnbuieeo, a Lei buscou, excepcional-
mente, minunizar os efeitos dos afastamentos do trabalho por motivo
de incapacidade, determinmdo que tais periodos, quando intercalados
entre periodos de atividade, sejam efetivamente mseridos no celculo
de tempo de contribuieeo, para nilo causar prejuizo graves aos se-
gurados.

86.Repare que neo foi mencionado o auxilio-acidente (art.
86 da LBPS), justamente porque neo he que se falar em afastamento
do trabalho, o que ocorre apenas quando e concedido auxilio-doenea
ou aposentadona por invalidez.

87. Ademais, lembre-se que o periodo de carencia da apo-
sentadoria por tempo de contribuieeo e , em regra, de cento e oitenta
meses de contribuieeo, equivalente a quinze anos (art. 25 da LBPS).
Assim, por exemplo, para efeito da aposentadoria por tempo de con-
tribuieeo integral, o segurado do sexo mascutino, dos trinta e cinco
anos necessenos, podere contar com ate vinte anos de tempo in-
tercalado de recelamento de auxilio-doenea ou aposentadoria por in-
validez.

Questen 15. A boa-fe do segurado e fator impeditivo para a
restimieen de valores de beneficios equivocadamente concedidos ou
majorados administrativamente, por forea de erranea interpretmeo da
norma?

88.No embito do RGPS, para que fique delineada a sinmeeo
de pagamento de beneficio indevido, no todo ou em parte, e ne-
cesseno que o fato fique comprovado em sede de processo admi-
nistrativo no qual deve ser assegurada ampla defesa e contraditario ao
beneficiario, por forea da garantia constitucional ao devido processo
legal (art. 5°, inciso LIV, da Constimieen).

89. Por outro lado, a legislaeeo em vigor nen perrnite o
perdeo da divida ao segurado recebedor de beneficio indevido, mes-
mo se ficar caracterizada  sua boa-fe. Permite-se apenas o parce-
lamento do debrto ou a sua coasignaeeo, quando o beneficiano for
recebedor de outro heneficio do INSS. E o que se extrai da leitura do
art. 115, inciso II e § I°, da LBPS.

90. O Regulamento da Previdencia Social, no seu art. 154,
contem alguns paremetros mais detalhados sobre como proceder ao
ressarcimento do ererio.

Questeo 16. 0 limite de meio salerio rninimo estabelecido
pelas Leis 9.533/97 e 10.689/2003 deve ser considerado para fins
de aferieeo de miserabilidade em substituieen ao previsto aa Lei
8.742/93 (1/4 SM)?

91.Os requisitos pam a concesseo do beneficio de prestaeeo
continuada da Assistencia Social - BPC, sob operacionalizaeeo do
INSS, encontram-se delineados no art. 20 da Let n° 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, a Lei Orgenica da Assistencia Social - LOAS.

92.Entre os requisitos do beneficio, e necesserio comprovar
o estado de hipossuficiencia econarnica da familia da pessoa com
deficiencia ou idosa, que consiste numa renda familiar mensal inferior
a um quarto do saleria mioimo per capita, por forea do § 3° do art. 20
da LOAS.

93. Em 2007 foi editado pelo Poder Executivo o novo Re-
gulamento do BPC/LOAS, aprovado pelo Decreto n° 6.214, de 2007,
por meio do qual se reafirmou a exigencia da comprovae -ao do re-
quisito previsto no § 3° do art. 20 da LOAS,.nada dispondo sobre a
elevaeão do limite para o patamar de meio salerio minimo per ca-
pita.
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94. A propdsito, o art. 4°, inciso IV, do Reguiamento anexo
ao Decreto n° 6.214, de 2007, estabelece: ''Para os fins do reco,
nhecimento do direito ao beneficio, considera-se: IV - familia incapaz
de prover a manuteneao da pessoa com deficiencia ou do idoso:
aquela cuja renda mensal bruta familiar dividida pelo nnmero de seus
integrantes seja inferior a um quarto do salario minimo; (...)".

Questao 17. Os titulares de aposentadorias despachadas em
data anterior a publicaeeo da Snmula AGU n° 44, de 14/09/2009,
cujos beneficios de auxilio-acidente (B/36 e C/94) foram cessados em
razao do anterior entendimento pela impossibilidade de acumulneeo,
seo abrangidos pelos efeitos da referida snmula?

95. De acordo com o art. 86 da LBPS, o auxilio-acidente
constitui modalidade de beneficio indenizatOrio, devido ao segurado
quando, apas consolidaeao das lesees decorrentes de acidente de
qualquer natureza, resultar(em) seqilela(s) que implique(m) na re-
dueeo da capacidade para o tmbalho habitualmente exercido.

96. Ate a edieao da Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de
1997, nao havia disposieao expressa na LBPS proibindo a cumulaeeo
de auxilio-acidente com aposentadoria. Tal disposieeo foi inserida por
essa Lei, fruto da converseo da Medida Provis6ria n° 1396-14, de 10
de novembro de 1997.

97. A mesma Lei previn que o valor do auxilio-acidente,
embora cessado com a aposentadoria, seria incorporado ao salario-de-
beneficio para calculo da aposentadoria, nos moldes do art. 31 da
LBPS. A indenizaešo devida em razeo da seqilela deveria cessar na
medida em que inexistente o fmsdamento primordial do beneficio,
qual seja, a reparaeao em virtude da redueao parcial da capacidade
laboral do segurado. Ora, uma vez aposentado pelo RGPS, a in-
denizaeao mensal ao segurado perderia por completo sua finalidade.

98. A Previdencia Social defendeu ao longo dos anos que,
pam fazer jus ao recebimento cumulado dos beneficios de aposen-
tadoria e auxilio-acidente, deveria ficar caracterizado o direito ad-
quirido a cumulaeao. Ou seja, o direito adquirido ao recebimento
concomitante de aposentadoria e auxilio-acidente deveria estar per-
fectibilizado antes da entrada em vigor da ivfi'V n° 1.596-14, de 1997,
convertida na Lei n° 9.528, de 1997.

99. O Poder Judiciario, contudo, entendeu de forma diversa,
posicionando-se oo sentido da exigencia apenas de direito adquirido
ao auxilio-acidente antes da nova legislaeao. A Snmula n° 44 da
Advocacia-Geral da Uniao veio para pacificar o entendimento ju-
risprudencial no ambito administrativo, e com isso propiciar a re-
dueeo de demanclas judiciais contra o INSS.

100.A propOsito, segue reproduzido o inteiro teor da Snmula
n° 44 da AGU: "E permitida a cumulaceo do beneficio de auxilio-
acidente com beneficto de aposentadoria quando a consolidacao das
les6es decorrentes de acidentes de qualquer natureza, que resulte em
sequelas definitivas, nos termos do art 86 da Lei n° 8.213/91, tiver
ocorrido ate 10 de novembro de 1997, inclusive, dia imediatamente
anterior a entrada em vigor da Medida Provisaria n° 1.596-14, con-
vertida na Lei n° 9.528/97, que passou a vedar tal acumulaeeo".

101. Por sua vez, a Snmula n° 44 da AGU, consoante texto
acima, neo preve expressamente que os beneficios de auxilio-aci-
dente, cessados ate a sua edieao, seriam de oficio restabelecidos pelo
INSS. Portanto, a resposta ao questionamento e negativa, ou seja, os
beneficios cessados, a principio, permanecefao como estao, ate por-
que foram incorporados no calculo do salario-de-beneficio das apo-
sentadorias que Ihes substinfiram.

102.Nesse seatido, a revisao ex-oficio para restabelecimento
dos auxfflo-acidente cessados antes da Snmula n° 44 da AGU deveria
acarretar, como conseqilencia inexoravel, a proporcional reduceo dos
valores das aposentadorias correlatas, causando inseguranea juridica
ao INSS.

Questeo 18. Ha possibilidade de emissao de CTC, com-
putando-se o tempo de servieo prestado pelo trabalhador rural an-
teriormente a competencia novembro de 1991, independentemente de
indenizaeao? (Nao ha dnvida de que nen e possivel a contagem
reciproca. A davida refere-se ao direito de certideo)

103. 0 direito de certidao insere-se no rol dos direitos fun-
damentais, previsto no arL 5° da Constituieen (inciso XXXIV, alinea
"b"). Como todo direito, nao e absoluto, no sentido de que o seu
exercicio deve respeitar o principio da razoabilidade.

104. A Certidao de Tempo de Connibuieao - CTC e o do-
cumento que materializa a deternainaeeo prevista no § 9° do art. 201
da Constituieeo e somente 6 emitida para fms de contagem reciproca
do tempo de contribuieeo entre o RGPS e os Regimes Preprios de
Previdencia Social - RPPS dos Estados, Municipios e Distrito Federal
	 que-os instituirem.	

105. 0 art. 128 do RPS, no seu § 3°, expressamente dis-
ciplina que a CTC somente sera emitida pelo INSS contendo tempo
de servieo rural anterior a novembro de 1991 mediante prova do
recolhimento das confiibuieees correspondentes ou indenizacao.

106. Assim, a prova do recolhimento das respectivas con-
tribuieees ou indenizaeeo do periodo correspondente e requisito pam
o deferimento da certideo. Portanto, a resposta ao questionamento
negativa.

Questao 19. Para efeito de carencia, considerando que e do
empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuieees
do segurado empregado domestico, o pertodo do trabaLho domestico
pode ser computado independentemente do efetivo recolhimento das
contribuieees?

107. He uma mgra especifica na Lei n° 8.213, de 1991,
quanto a contagem do periodo de carencia do segurado empregado
domestico (art 27, inciso II da LBPS). Vamos a ela: ''Art. 27. Para
camputo do periodo de carencia, serao consideradas as contribuiedes:
(...) II- realizadas a contar da data do efetivo pagamento da primeira
contribuieão sem atraso, 13ä.0 sendo consideradas para este fim as
contribuieaes recolhidas com atraso referentes a competencias an-
teriores, no caso dos segurados empregado domestico, contribuinte
individual, especial e facultativo, referidos, respectivamente, nos in-
cisos II, V e VII do art. 11 e no art. 13" - grifos acrescidos.

108. A norma supm transcrita estabelece que o periodo de
carencia e computado a partir da comprovaeeo do efetivo pagamento
da primeira contribuieao em dia, para os segurados empregado do-
mestico, contribuinte individual, especial e facultativo.

109. Por outro lado, e fato que a responsabilidade pelo re-
colhimento da contribuieao retida da remuneraeeo do empregado do-
mestico cabe ao seu respectivo empregador, por forea do art. 30,
inciso V, da Lei n° 8.212, de 1991.

110.Para compatibilizaeao entre os sistemas de beneficio e
de arrecadaean, deve-se entender que a legislaeeo impas um anus aos
empregados domesticos, no tocante a deflagraeeo da contagem do
periodo de carencia, que e o dever de fiscalizar o recolhimento da
primeira contribuieao em dia, sob pena de neo ver computado o
periodo de atividade para fuu de carencia, senao apOs o recollaimento
dessa primeira contribuieao.

111.Assim, para efetivo resguardo de todos os direitos pre-
videnciarios (sobretudo para fins de inicio do camputo do periodo de
care'ncia), o empregado domestico deve certificar-se de que o em-
pregador recolheu, pelo menos, a primeira contribuieeo previdenciaria
em dia.

112. Por exemplo, caso o vinculo ernpregaticio do traba-
Lbador domestico se inicie no decorrer do mes de janeiro de um
determinado ano e o empregador efetue o recolhimento das con-
tribuieees acumuladas de janeiro a maio apenas em junho, antes do
termino do prazo para arrecadaeao, o periodo de carencia passara a
ser computado, pelo INSS, apenas a partir de maio em diante.

Questao 20. Atividades concomitantes: e possivel expedieeo
de CTC circunscrita a uma das atividades?

113. Existem varias situaeões que podem se amoldar aos
termos do enunciado da presente questao, logo, a correta resposta
dernandaria o fornecimento de maiores detalhes a respeito das ati-
vidades concornitantes.

114.Digamos, por exemplo, que o segurado empregado tra-
balhou concomitantemente em duas empresas na iniciativa privada e,
posteriormente, Mgressou no servieo pnblico. Ao requerer a expe-
dieão de Cenidao de Tempo de Contribuieao - CTC apenas em
relaeeo a uma dessas atividades concomitantes, o INSS deve indeferir
o pedido.

115.A razeo e que o art. 96, inciso III, da Lei n° 8.213, de
1991, expressamente veda a contagem do tempo de contribuieao por
um sistema previdenciario, quando o mesmo tempo ja tenha sido
utilizado para concesseo de aposentadoria por outro.

116. De forma que, apas ser expedida a CTC pelo INSS,
nada obstaria que esse segurado viesse futuramente a obter outro
beneficio do RGPS, decorrente da contagem do mesmo tempo de
contribuMeo ja enviado ao RPPS. Mas, como dito, esse mesmo tempo
de contribuieeo ja foi transferido ao regime prewrio, a pedido do
preprio interessado.

117.Assim, no caso de atividades concomitantes no embito
do RGPS, o tempo de contribuieao e nnico e indivistvel, nao gerando
a possibilidade de dupla aposentadoria por esse regime. Nesse sen-
tido, e a redaeao do art. 124, inciso H, da LBPS. Ademais, para fins
de reconbecimento de direitos, diz a Lei n° 8.213, de 1991, no seu art.
32, como sera feita a apuraeeo do respectivo salario-de-beneficio.

Questeo 21. Em relaeao ao nnmero de contribuieees ne-
cessarias para carencia da aposentadoria por idade, segurado filiado
antes de 24-7-1991 (art. 142), qual e o ano que define o rfimero de
contribuieees necessarias? O ano em que completada a idade? Ou o
ano em que estiverem atingidos idade e carencia?

118.A aposentadoria por idade do RGPS destaca-se entre os
beneficios de prestaeeo continuada da Previdencia Social por se tratar
de uma prestaeao programada estabelecida em funeao da idade e
periodo de carencia. Tem assento constitucional no art. 201, § 7°, da
Consfituieeo.

119. Sua disciplina no piano infraconstitucional consta dos
arts. 48 e seguintes da Lei n° 8213, de 1991. Quanto ao perlodo de
carencia, em regra, e necessario que o segurado, independente do
sexo e categoria de beneficiario, cumpm o minimo de cento e oitenta
contribuigees mensais (art. 25, inciso II, da LBPS).

120.Antes da Lei n° 8.213, de 1991, o periodo de carencia
da aposentadoria por velhice era de sessenta contribuipees mensais
(art. 32 do Decreto n° 89.312, de 23 de janeiro de 1984, a Con-
solidaean das Leis da Previdencia Social - CLPS/1984).

121. Com o advento da Lei n° 8.213, de 1991, o periodo de
carencia da aposentadoria por idade acabou sendo triplicado, se com-
parado ao periodo de carencia da aposentadoria por velhice da
CLPS/I984 	

122. Diante desse quadro, a LBPS estabeleceu uma regra de
transieeo para que os segurados inscritos na Previdencia Social se
adaptassem ao novo periodo de carencia, na conformidade do seu art.
142 (regra essa aplicavel aos beneficios de aposentadoria por idade,
tempo de contribuieao e especial).

123. Por essa norma, a nova carencia da aposentadoria por
idade (de cento e oitenta contribuieões) nao seria de plano exigida,
mas proporcionalmente majorada ao longo dos anos, mediante apli-
caeao de uma tabela que parte de sessenta meses de contribuieao para
o ano de 1991, chegando a cento e oitenta contribuieees em 2011.

124.Assim, o periodo de carencia da regra de transieeo
definido, em cada caso concreto, conforme o ano em que o segurado
implementar todas as condieees para o beneficio. Lembre-se que a
regra transitfiria e aplicavel a tres diferentes modalidades de be-
neficios, cada qual com seus requisitos especificos.

125.No caso da aposentadoria por idade, os requisitos es-
pecificos seo idade de sessenta e cinco anos pam homens e sessenta
para mulheres, ao lado da prepria carencia e do requisito geral da
qualidade de segurado (art. 48, caput, da LBPS).

126.Como a regra de transieao abre uma exceeao justamente
em relaeeo requisito carencia, deve-se considerar, para fans de apli-
caeeo da regra do art. 142 da LBPS, a data do cumprimento do
requisito etario.

127.Por exemplo: segurado do sexo masculino, inscrito na
Previdencia Social ate 24 de Julho de 1991, completou sessenta e
cinco anos de idade em 2000. Pela regra de transieão do art 142 da
LBPS, devera comprovar, pmante o INSS, no minimo cento e qua-
torze meses de contribuieao, a titulo de carencia para sua aposen-
tadoria.

128.Vejamos enteo, com outro exemplo, como se aplica a
regra de transieao do art. 142 da LBPS no caso do beneficio de
aposentadoria por tempo de contribuiean Imagine-se um segurado do
sexo masculino, inscrito na Previdencia Social ate 24 de julho de
1991, completou trinta anos de contribuieao no ano de 2000.

129.Ocorre que, na atualidade, para fazer jus a aposen-
tadoria proporcional, e necessario que possua, cumulativamente, cin-
qilenta e tres anos de idade e que tenha cumprido o "pedagio", tempo
adicional de contribuieao equivalente a 40% do que faltava, em 16 de
dezembro de 1998, para alcanear os lrinta anos de contribuieao, nos
termos do art. 9° da Emenda Constitucional n° 20, de 15 de dezembro
de 1998.

130.Nesse caso, admita-se que o segurado complerou cin-
qilenta e tres anos de idade apenas em 2002 e que cumpriu o pedagio
em 2003. Como a carencia da regra transitfiria e prevista para o ano
do implemento de todas as condieees, deve-se buscar na tabela do art
142 da LBPS o ano de 2003, equivalente a cento e trinta e dois meses
de contribuieao, pois somente em 2003 e possivel afirmar que o
segurado completou todas as condieees para o beneficio almejado,

131.Em resumo, no que tange a aposentadoria por idade, os
nnicos requisitos exigiveis, ao lado da carencia, sao a prewria idade e
a qualidade de segurado. Por isso, a aplicaeao 'do art. 142 da LBPS
deve levar em conta o ano em que o segurado, inscrito na Previdencia
Social ate 24 de julho de 1991, completou sessenta e cinco anos, se
homem, ou sessenta, se mulher.

132.Por fim, cumpre enfatizar que o art. 3° da Lei n°10.666,
de 8 de maio de 2003, fruto da converseo da Medida Proviseria n° 83,
12 de dezembro de 2002, estabeleceu no § 1° do seu art. 3°: "Na
hipOtese de aposentadmia por idade, a perda da qualidade de se-
gurado nao sera considerada para a concesseo desse beneficio, desde
que o segurado conte com, no minimo, o tempo de contribuieão
correspondente ao exigido para efeito de carencia na data do re-
querimento do beneficio".

133.Sobre esse dispositivo, e necessario esclarecer que ele
afasta a aplicaeao do paragrafo imico do art. 24 da LBPS, no caso da
aposentadoria por idade, neo sendo mais exigivel do segurado que
cumpra periodo adicional de carencia, correspondente a um tereo do
nnmero de contribuieees exigidas, no caso de perda da qualidade de
segurado, desde que ja conte na data do requerimento, com o total do
periodo de carencia.

134.Retomemos o exemplo acima: segurado do sexo mas-
culino, inscrito na Previdencia Social ate 24 de julho de 1991, com-
pletou sessenta e cinco anos de idade em janeiro de 2000. Pela regra
de transieao do art. 142 da LBPS, devera comprovar, perante o INSS,
no minimo cento e quatorze meses de contribuieeo, a titulo de ca-
rencia para sua aposentadoria.

135.1magine-se que deixou de contribuir em 1987, tendo
reingressado no sistema apenas em janeiro de 2002. Assim, restou
caracterizada a perda da qualidade de segurado. Requereu o beneficio
ao INSS em fevereiro de 2004, oportunidade em que contava com
cento e vinte meses de contobuieao, nos periodos de janeiro de 1980
a demmbro de 1987 e de janeiro de 2002 a dezembro de 2003.

136. Nessa sinmeeo, em fevereiro de 2004 (data do reque-
rimento), faria jus ao beneficio, por forea do § 1° do art. 3° da Lei n°
10.666, de 2003, na medida em que, mesmo diante da perda da
qualidade de segurado, ja possuia, na data do requerimento, o tempo
de contribuieao correspondente ao exigido para efeito de carenma.
Repare que o segurado, neste exemplo, completou a idade de sessenta
e cuaco anos em 2000, logo, sua carencia corresponde a cento e
quatome meses e ja contava com cento e vinte.

137.Ademais, ressalte-se que, na data do requerimento (fe-
vereiro de 2004), esse segurado contava com sessenta e nove anos de
idade, e dizer, quatro anos a mais que a idade minima de sessenta e
cinco anos, nos termos do art. 48 da LBPS.

Questeo 22. 0 direito da Previdencia Social de anular os atos
de que decormm efeitos favoraveis a seus beneficiarios, quando pra-
ticados antes da Lei n° 9.784/99, decai apenas a partir de 1-2-2009
(cf. Parecer MPS/CJ n° 3509/2005)? A dnvida deve-se a existencia de
prazo faxado antes da Lei n° 9.784/1999, pelo art 207 do Dec. n°
89.312/1984. Esse artigo estabelecia um prazo geral de decadencia
contra o INSS ou impedia apenas a revisao de decisees tomadas em
grau de-recmso athmnistrathro? 

138.Esse artigo impedia apenas a revisao de decisees to-
madas em grau de recurso administrativo. Vejamos o texto do citado
dispositivo da CLPS/1984, constante do litulo especifico que trata do
recurso administrativo e da reviseo dos julgados do Consellao de
Recursos da Previdencia Social: ''Art 207. O processo de interesse de
beneficiario ou empresa nao pode ser revisto apOs 5 (cinco) anos
contados de sua deciseo final, ficando dispensada a conservaeeo da
documentaeao respectiva alem desse prazo".

139.Atualmente, d de dez anos o prazo decadencial para o
INSS anular os atos de que decorram efeitos favoraveis aos seus
beneficiarios, contados do dia primeiro do mes seguinte ao, do re-
cebimento do primeiro pagamento, salvo comprovada ma-fe. E o que
dispae o art. 103-A, da Lei n° 8.213, de 1991, acrescentado pela Lei
n° 10.839, de 5 de fevereiro de 2004, fruto da conversao em lei da
Medida Provisfiria n° 138, de 19 de novembro de 2003.

140.Por sua vez, o prazo decadencial previsto no art 54 da
Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, quanto aos atos a ela an-
teriores, comeea a correr apenas a partir de 1° de fevereiro de 1999,
data da vigencia da referida Lei. Por conseguinte, o direito de a
Previdencia Social anular os atos de que decorram efeitos'favoraveis
a seus beneficiarios, quando pmticados antes da Lei n° 9.784, de
1999, decaira apenas a partir de 1° de fevereiro de 2009, quando se
completam dez anos contados do inicio da vigencia da referida Lei.
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141. Ressalte-se que a Lei n° 8.213, de 1991, tambem es-
tabeleceu o prazo decadencial de dez anos de todo e qualquer direito
ou aeeo do segurado ou beneficierio para a reviseo do ato de con-
cesseo do beneficio (art. 103). Nao se deve confundir esse prazo com
o de prescrieen mlimplenal que fulmina toda e qualquer aeeo para
haver prestaeees vencidas ou quaisquer restituteees ou difereneas
devidas pelo 1NSS aos seus beneficierios, ressalvado o direito dos
menores, incapazes e ausentes, na forma do C6digo Civil (art 103,
paregrafo anico).

142.Em sintese: concedido o beneficio, inicia-se a contagem
de dois prazos decadenciais distintos, de dez anos, um para o INSS e
outro para o beneficierio.

143.Nos termos do art. 103-A da Lei n° 8.213, de 1991, o
LNSS dispee de dez anos para instaurar o processo de anulaeão do ato
de concesseo do beneficio deferido por erro ou em valor superior ao
devido, salvo comprovada me-fe. Se ficar comprovada me-fe do be-
neficierio, o ato de concesseo do beneficio fraudulentamente alcan-
eado podera ser revisto a qualquer tempo.

144.Je os segurados ou beneficierios, a Iuz do disposto no
art. 103 da Lei n° 8.213, de 1991, tambem devereo acionar o INSS
dentro do prazo dez anos para reviseo da renda mensal inicial do
beneficio, sob pena de decadencia. Contudo, podereo ser efetivarnente
cobradas difereneas resultantes do ato de revisao apenas em relaeeo
aos altimos cinco anos de recebimento, por forea da prescrieen qain-
qüenal, nos termos do paregrafo anico do art. 103 da Lei n° 8.213, de
1991.

Questao 23. Seo constitucionais as disposieees contidas no
art. 116 do Regulamento da Previdencia Social e na Portaria In-
temainisterial MPS/MF ri° 333, de 29 de junho de 2010, que fixam
como renda bruta mensal o altimo salerio-de-contribuieeo do se-
gurado?

145.De acordo com o art. 201, inciso IV, da Constituieao, na
redgeo dada pela Emenda Constitucional n° 20, de 1998, o
reclusen e o salario-familia sereo devidos aos dependentes dos se-
gurados de baixa renda.

146. Portanto, as normas citadas seo compativeis com o
citado dispositivo e com a regra transitOria do art. 13 da Emenda
Constitucional n° 20, de 1998, que estabeleceu criterio proviserio para
aferieeo da baixa renda, enquatito a questen neo for disciplinada pelo
legislador ordinario. De acorcio com as citedas normas constitucio-
nais, a renda mensal bruta a ser considerada e do segurado instituidor
e neo dos seus dependentes.

Questeo 24. Questen: A Portaria Interministerial MPS/MF n°
333/2010 limita o alcance do disposto no § 1° do art. 116 do Re-
gulamento da Previdencia Social, que determina ser devido o auxilio-
recluseo aos segurados quando neo houver salerio-de-contribuieeo na
data do recolhimento a priseo?

147.Dispee o art 5° da Portaria Interministerial n° 333, de
29 de junho de 2010: "Art. 5° O auxilio-reclusen, a partir de 1° de
janeiro de 2010, sere devido aos dependentes do segurado cujo sa-
lerio-de-contribuieeo seja igual ou inferior a R$ 810,18 (oitocentos e
dez reais e dezoito centavos), independentemente da quantidade de
contratos e de atividades exercidas. § I° Se o segurado, embora
mantendo essa qualidade, neo estiver em atividade no mes da re-
cluseo, ou nos meses anteriores, sera considerado como remuneraeeo
o seu altimo salerio-de-contribuieeo. §2° Para fms do disposto no §
1°, o lirnite meximo do valor da remuneraeeo para verificaeeo do
direito ao beneficio sera o vigente no mes a que corresponder o
salerio-de-contribuieeo considerado". - grifos acrescidos.

148.Por sua vez, o § 1° do art. 116 do RPS tem a seguiote
redaeein. "E devido auxilio-recluseo aos dependentes do segurado
quando nito houver saterio-de-contribuieeo na data do seu efetivo
recolhimento a priseo, desde que mantida a qualidade de segurado".

149.Lembre-se que o segurado, durante o periodo de graea
(art. 15 da LBPS), conserva os seus direitos perante a previdencia
social.

150. Assim, o art 5° da Portaria Interministerial n° 333, de
2010, da forma como redigido, neo restringe o alcance do § 1° do art.
116 do RPS, na medida em que este altimo limita-se a assegurar a
possibilidade de reconhecimento do direito durante o periodo de ma-
nuteneen da qualidade de segurado.

151.Ademais, a renda mensal do segurado a ser considerada
para efeito de verificaeeo do enquadramento no limite constitucional
de baixa renda deve levar em conta o paremetro existente, que cor-

	 responde-ao-elamo-salerio-de-contribuieeo-recebido.
152.Por outro lado, se considerarmos que todo segurado em

gozo de periodo de graea faria jus ao beneficio, poderiam ocorrer, em
casos extremos, graves distoreees quanto aplicaeelo da regra tran-
sitaria, na medida em que muitos deles efetivamente neo integrariam
a faixa da populaeeo de baixa renda.

Questan 25. Questeo: Restringindo a Portaria Intenninisterial
n° 333/2010 o alcance do disposto no § 1° do art. 116 do Re-
gulamento da Previdencia Social, quais os criterios devem ser ob-
servados para apuraeao da renda mensal bruta a que se refere o art. 13
da emenda Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998?

153.Conforme resposta Questeo n° 24, entendemos que a
Portaria Interministerial n° 333, de 2010, neo caracteriza restrieeo ao
alcance do § 1° do art. 116 do RPS, razeo pela qual a resposta ao
presente questionamento resta prejudicada.

Questeo 26. Os beneficios do amdlio-acidente e do auxilio
suplementar, previstos nas arts. 6° e 9° da Lei n° 6.367, de 10 de
outubro de 1976, foram unificados sob um anico beneficio, deno-
minado auxflio-acidente, previsto no art. 86 da Lei n° 8.213, de 24 de
julho de 1991?

154.O beneficio de auxilia suplementar, atualmeote extinto,
neo foi absorvido pelo beneficio de auxilio-acidente, previsto na re-
dgeo original da Lei n° 8.213, de 1991. Neo houve, pois, a cogitada
unificaean

155. 0 extinto auidlio suplementar estava previsto no art. 9°
da Lei n° 6.367, de 10 de autubro de 1976, que dispunhai "Art. 9° 0
acidentado do trabalho que, apas a consolidaeeo das lesees resultantes
do acidente, apresentar, como seqaelas definitivas, perdas anaternicas
ou redueen da capacidade funcional., constantes de relaeen previa-
mente elaborada pelo 1Vlinisterio da Previdencia e Assistencia Social
(MPAS), as quais, embora neo impedindo o desempenho da mesma
atividade, demandem, permanentemente, maior esforeo na realizaeeo
do trabalho, fara jus, a partir da cessayelo do auxilio-doenea, a um
auxilio mensal que correspondere a 20% (vinte por cento) do valor de
que trata o inciso do Artigo 5° desta lei, observando o disposto no
§ 4° do mesmo artigo. Paregrafo anico. Esse beneficio cessare com a
aposentadoria do acidentado e seu valor neo sere incluido no celculo
de penseo".

156. la o auxilio-acidente, previsto no art. 86 da Lei n°
8.213, de 1991, foi instituido pela Lei n° 8.213, de 1991, na sua
redaeleo	 com as seguintes caracteristicas: "Art. 86. O auxilio-
acidente sere concedido ao segurado quando, apds a consolidaeão das
lesees deconentes do acidente do trabalho, resultar seqfrela que im-
plique: I - redueeo da capacidade laborativa que exija maior esforeo
ou necessidade de adaptaeeo para exercer a mesma atividade, in-
dependentemente de reabilitaeeo profissional; II - redueeo da ca-
pacidade laborativa que impeea, por si s6, o desempenho da atividade
que exercia e epoca do acidente, porern, neo o de outra, do mesmo
nivel de complexidade, apas reabilitaeeo profissional; ou 	 - redueeo
da capacidade laborativa que impeea, por si s6, o desempenho da
atividade que exercia epoca do acidente, porem neo o de outra, de
nivel inferior de complexidade, apas reabilitaeeo profissional. § 1° 0
auxilio-acidente, mensal e vitalicio, correspondera, respectivamente es
situaeaes previstas nos incisos I, II e	 deste artigo, a 30% (trinta
por cento), 40% (quarenta por cento) ou 60% (sessenta por cento) do
salerio-de-contribuieen do segumdo vigente no dia do acidente, nen
podendo ser inferior a esse percentual do seu salerio-de-beneficio. §
2° O auxilio-acidente sere devido a partir do dia seguinte ao da
cessageo do auxilio-doenea, independentemente de qualquer remu-
neraeeo ou rendimento auferido pelo acidentado. § 3° 0 recebimento
de salerio ou concessen de outro beneficio neo prejudicare a con-
tinuidade do recebimento do aindlio-acidente".

157. Comparando as normas acima transcritas, percebe-se
que he evidentes difereneas entre os fatos geradores de uma e outra
modalidade de beneficio, bem como no calculo do valor da renda
mensal inicial. Ademais, de acordo com o paregrafo anico do art. 9°
da Lei n° 6367, de 1976, o auxflio suplementar cessava com a
aposentadoria do acidentado e seu valor neo em incluido no celculo
de eventual penseo decorrente, ao passo que, quanto ao auxilio-
acidente, na redgeo original do art. 86 da LBPS, o recebimento de
salerio ou concesseo de outro beneficio neo prejudicava sua con-
tinuidade.

Questeo 27. Em sendo positiva a resposta da 1° Questeo, ao
beneficierio do auxilio suplementar aplica-se o disposto na Sainula n°
44 da AGU, em especial a possibilidade de cumulaeeo deste beneficio
com o de aposentadoria?

158. A resposta ao presente questionamento restou preju-
dicada, pois a resposta Questao n° 26 e negativa.

Questeo 28. CTPS assinada por ordem judicial em processo
trabalhista: serve, por si sa, de inicio de prova material? O fato de ter
havida execueen trabalhista e recorhimento das contribuieees pre-
videncierias gera obrigatoriedade de consideraean, pelo 1NSS, do
periodo correspondente?

159.A LBPS, no seu art. 55, § 3°, exige que a comprovaeeo
do tempo de contribuieen, para efeito de reconhecimento de direito a
beneficios do RGPS, seja feita com base em inicio de prova material,
neo sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal, salvo
ocorrencia de motivo de forea maior ou caso fortuito, conforme
dispuser o Regulamento.

160. Salvo nos casos de condenaeeo judicial 	 ao
INSS, situaeeo em que neo 	 devida de que a sentenea deve ser
cumprida, nos termos da legislaeen processual, cabe ao INSS analisar
sempre todo o conjunto probatono e atentar para a exigencla da
legislaeeo quanto a apresentiteeo, por parte do segurado, de inicio de
prova material.

161.O inicio de prova material pode ser considerado o ponto
de partida do conjunto probatario, algo que sustenta neo apenas
ideologicamente os fatos a comprovar. Nessa linha, em geral, o inicio
de prova material tende a constituir-se em documentos, enquanto
registros contemporineos dos fatos a comprovar.

162. Pam o RGPS, o documento corponfica a prova do
tempo de filiaeeo previdencieria, especialmente no aspecto crono-
lagico, posicionando-o cootexto do histarico laboral do trabalhador,
ao passo que consubstancia os seus contornos besicos sobre inicio e
termino da atividade, remuneraeeo percebida no periodo, periodos de
afastamentos eventuais e outras ocorrencias relevantes.

163. He uma dificuldade de se desvendar o conteado da
expressen inicio de prova material, na medida em que material con-
duz a ideia de documento e se e documento je tende a ser, a principio,
prova suficiente do tempo de filiaeeo e contribuieeo ao RGPS, neo se
tratando, pois, de naero inicio de prova.

164. Pode haver, contudo, situaeões em que o documento
anexado ao processo pelo segumdo neo revela exatamente o tempo de
filiaeeo previdencieria, ou neo identifica a categoria de segurado, ou
ainda neo relaciona os salerios-de-contribuieen no periodo a con-
siderar, devendo ser complementado por outras provas.

165.O documento podere ainda conter indicios do exercicio
da atividade, como, por exemplo, a situaeeo em que uma pessoa
efetuou determinada operaešo de venda, em nome da empresa, cons-
titui indicio de ser ele um empregado dessa empresa. Evidentemente,
esse indicio neo e suficiente para reconhecimento do direito 8 con-
tagem do tempo de contributeeo ao RGPS, devendo ser comple-
mentado por outras provas.

166.Dai a necessidade de uma razoevel complementaeeo da
prova indicieria do tempo de contibuieeo, podendo ser feita com
base nos meios de prova postos disposieen pelo ordenamento ju-
ridico, tais como testennmhas e pericias etc.

167.Admite-se, dessa forma, a comprovaeeo do tempo de
contribuiešo por meio de prova testemunhal, nen podendo, contudo,
ser exclusivamente esse o mecanismo a ser utilizado, em razeo da
restrieeo legal que emana da LBPS. A prova testemunhal, portanto,
para ser eficaz no reconhecimento do tempo de contribuieeo, deve ser
necessariamente aliada a uma base de prova de natureza material,
salvo nas exceeees de caso fortuito e forea maior.

168.Respondendo a indagaeeo, enteodemos que a sentenea
proferida em processo judicial neo pode ser considerada inicio de
prova material, considerando os termos do § 3° do art 55 da Lei n°
8.213, de 1991. A sentenea constitui o ato do juiz que pee fim ao
processo.

169.A anotaeeo da Carteira de Trabalho e Previdencia So-
cial - CTPS, ainda que por forea de ordem judicial, tem os seus
efeitos perante a Previdencia Social delimitados no art. 40 da Con-
solidaeeo das Leis do Trabalho - CLT, que reza: "Art 40 - As
Carteiras de TrabaLho e Previdencia Social regularmente emitidas e
anotadas servireo de prova nos atos em que sejam exigidas carteiras
de identidade e especialmente: 1 - Nos casos de dissidio na Justiea do
Trabalho entre a empresa e o empregado por motivo de salerio, ferias
ou tempo de senrieo; - Perante a Previdencia Social, para o efeito
de declaraeeo de dependentes; 	 - Para celculo de indenizaeen por
acidente do trabalho ou molesna profissional" (grifos acrescidos).

170. Nesse sentido, para ter direito es prestaeees, e rie-
cesserio preencher os requisitos da Lei n° 8.213, de 1991, neo estando
o reconhecimento dos direitos aos segurados empregados atrelado ao
pagamento das contribuieees previdenciarias, pois, como visto, estas
se encontram sob responsabilidade dos empregadores.

Ante o exposto, encaminho o presente parecer a elevada
consideraeeo do Excelentissimo Senhor Ministro de Estado da Pre-
videncia Social, para os fins do disposto no art. 42 da Lei Com-
plementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993.

Brasilia, 17 de dezembro de 2010.
GUSTAVO KENSHO NAKAJUM

Proeurador Federal/Consultor Juridico/MPS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RESOLIIC.0 1,1° 133, DE 22 DE DEZEND3R0 DE 2010

Dispee sobre a criaerio e localizaeeo de
Agencias da Previdencia Social Teleaten-
dimento - APSTEL, alterando o Anexo
da Resolueen n° 68 INSS/PRES de 19 de
agosto de 2009.

FUNDAMENTACÄO LEGAL:
Decreto n°. 6.934, de 11 de agosto de 2009;
Portarfa MPS n° 296, de 9 de novembro de 2009; e
Resolueeo n° 64/INSS/PRES, de 30 de abril de 2009.

O PRES1DENTE SUBSTTrUTO DO INSTITUTO NACIO-
NAL DO SEGURO SOC1AL - INSS, no uso das atribuieees que lhe
confere o Decreto n° 6.934, de II de agosto de 2009,

Considerando a necessidade de institucionalizar a Central de
Atendimento como imidade de atendimento do INSS, resolve:

Art.	 Criar a Agencia da Previdencia Social Teleatendi-
mento - APSTEL.

§ I° As APSTEL tereo o objetivo de realizar o atendimento
dos senneos previdencierios na modalidade telefenica 	

§ 2° As APSTEL neo podereo ser Agencias concessoras e
mantedora de beneficios.

§ 3° As APSTEL tereo a estrutura de cargos e funeees de
APS tipo ."C".

§ 4° A indicaeeo do Gerente da APSTEL sere de com-
petencia do Diretor de Atendimento do 1NSS.

Art. 2° Localizar as seguintes APS:
I - Agencia da Previdencia Social Teleatendimento Caruaru -

APSTCA, tipo C, cedigo 15.021.20.0, vinculada a Gerencia Exe-
cutiva Caruaru, estado de Pemambuco.

- Agencia da Previdencia Social Teleatendimento Belo
Horizonte - APSTBH, tipo C, cadigo 11.001.13.0, vinculada a Ge-
rencia Executiva Belo Horizonte, estado de Minas Gerais.

Art. 3° Cabera aos Orgeos Seccionais, 0rgeos Especificos,
Orgeos Descentralizados e a Empresa de Tecnologia e Informaeões da
Previdencia Social - Dataprev, adotar as providencias de careter tec-
nico e administrativo para a concretizaeeo deste Ato.

Art. 4° Esta Resolueeo entra em vigor na data de sua pu-
blicaeeo.

BENEDITO ADALBERTO BRUNCA

Este documento pode ser verificado no endereeo eletrenico httpi/www.in.govbilautenticirlarbihtml 	 Documento assinado digitalmente confonne MP n' 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo cadigo 00012010122400099	 1nfraestmtura de Chaves Pablicas Brasileira - ICP-Brasil.


