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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

GABINETE DO MINISTRO

 

PARECER/MPS/CJ no 63/2007.

 

Tendo em vista o impedimento legal do titular desta Pasta, aprovo o presente parecer jurídico. Publique-se.
CARLOS EDUARDO GABAS
Interino

ANEXO

REFERÊNCIA: Comando n o 22604663.
INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
ASSUNTO: Parecer/MPS/CJ n o 001/2007. Contagem recíproca. Tempo de anistia política reconhecido pelo
Ministério da Justiça.

Direito Previdenciário. Anistiado Político. Contagem de tempo perante o Regime Geral de Previdência Social.
Parecer/MPS/CJ Nº 001/2007. Contagem recíproca. Isonomia com os demais segurados. Averbação do
tempo no regime previdenciário da época do ato de exceção e necessidade de indenização.

Trata o presente processo da questão referente à contagem recíproca, diante do entendimento firmado no
PARECER/MPS/CJ n o 001/2007, que reconhece o direito do trabalhador anistiado político à contagem do
tempo, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, do período de afastamento de suas atividades
profissionais, em virtude de atos de exceção de natureza política, independentemente do recebimento da
reparação econômica instituída pela Lei n o 10.559, de 2002.

A Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS alega que a questão atinente à contagem recíproca não
foi expressamente mencionada no parecer acima citado e manifesta-se no sentido de que seja auscultada
esta Consultoria Jurídica sobre o tema. Todavia, já adianta posicionamento, constante na Nota Técnica
CGMBEN n o 07/07, no sentido de que "não há respaldo legal para o INSS arcar com o ônus da
compensação previdenciária, pois não houve contribuição ao RGPS para ser compensado a outro regime de
previdência, caso contrário, estar-se-ia ferindo, com os princípios constitucionais da previdência social, que
regem o instituto da contagem recíproca."

Em seguida, os autos são encaminhados ao Gabinete do Ministro, que solicita pronunciamento desta
Consultoria Jurídica.

É o relatório. Segue análise.

O PARECER/MPS/CJ n o 001/2007 dispôs sobre o direito previdenciário do trabalhador anistiado político em
relação à reparação econômica, de caráter indenizatório, prevista na Lei n o 10.559, de 2002, e fixou os
seguintes entendimentos:

a) a reparação econômica, de caráter indenizatório, de que trata a Lei n o 10.559, de 2002, e a contagem
de tempo, para fins previdenciários, do período em que o segurado anistiado esteve compelido ao
afastamento de suas atividades profissionais, em virtude de punição ou de fundada ameaça de punição, por
razões exclusivamente políticas, constituem direitos cumulativos do anistiado político;

b) o trabalhador anistiado político, que teve reconhecido seu direito, pelo Ministério da Justiça, à reparação
econômica, de caráter indenizatório, de que trata a Lei n o 10.559, de 2002, também é assegurada a
contagem de tempo, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, do período de afastamento de suas
atividades profissionais, em virtude de atos de exceção de natureza política;

c) é vedada a percepção cumulativa do benefício excepcional de anistiado político existente anteriormente à
edição do Decreto n o 3.048, de 1999, com a reparação econômica indenizatória prevista na Lei n o 10.559,
de 2002.

Para que viesse a adotar estes entendimentos, esta Consultoria Jurídica sempre levou em consideração a
necessidade de recomposição da situação profissional e previdenciária pretérita, interrompida
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abruptamente por culpa do Estado, por motivação exclusivamente política.

Nesse sentido, destaca-se o trecho constante do referido parecer que não deixa qualquer dúvida quanto ao
propósito acima mencionado:

(...)

12. Assim sendo, percebe-se que o objetivo da lei supracitada é restabelecer ao anistiado político todos os
direitos - pelo menos os possíveis de reparação - que lhe foram usurpados pelo Estado autoritário, em
decorrência de atos de exceção, por motivação exclusivamente política.

Portanto, o trabalhador anistiado político, detentor do ato declaratório que lhe reconhece essa condição,
terá direito à restauração de sua situação previdenciária como se estivesse trabalhado normalmente à
época, ou seja, o regime previdenciário ao qual era vinculado naquele período de perseguição política
deverá conferir-lhe o mesmo tratamento jurídico dispensado aos demais trabalhadores/segurados.

Assim, com relação à contagem recíproca, o regime previdenciário ao qual o trabalhador anistiado político
era vinculado à época do afastamento da atividade deverá assegurar-lhe os mesmos direitos dos demais
segurados e conferir-lhe tratamento como se tivesse efetivamente trabalhado naquele período.

Deste modo, esta Consultoria Jurídica discorda do posicionamento da Procuradoria Federal
Especializada/INSS quando diz que "cada regime previdenciário, seja ele o Regime Geral de Previdência
Social - RGPS, seja o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, deve computar o período de anistiado
certificado pelo Ministério da Justiça, portanto, cada regime da Previdência Social é responsável pelo
cômputo do tempo de anistiado, dispensado, assim, por parte do INSS a emissão da certidão de tempo
para fins de contagem recíproca."

O referido posicionamento da Procuradoria Federal Especializada/INSS transfere responsabilidades entre os
regimes de previdência de forma discricionária, haja vista que a relação jurídica previdenciária a ser
reconhecida é entre o trabalhador anistiado político e o regime previdenciário ao qual estava vinculado à
época do ato de exceção de natureza política.

Por sua vez, quando a lei estabelece que o referido período será contado para todos os fins, neste contexto
também se insere o direito à contagem recíproca pelos procedimentos próprios já previstos na legislação
previdenciária.

Neste particular, a legislação previdenciária caracteriza-se como norma especial, por se tratar de regra de
exceção, e, desta forma, prevalece seu comando frente a qualquer regra da Lei n o 10.599, de 2002. A
natureza da contagem recíproca como regra de exceção já foi reconhecida por esta Consultoria Jurídica no
bojo do Parecer/CJ n o 2.532/2001, in verbis:

(...)

07. A contagem recíproca e a concessão de benefício por totalização são regras de exceção, tendo em vista
a natureza contributiva e compensatória dos regimes previdenciários brasileiros, pois, o segurado somente
se socorre a estes institutos quando não preenche (ou não será possível preencher) os requisitos exigidos
pelo regime previdenciário ao qual está vinculado para obtenção do benefício.

De conseqüência, o trabalhador anistiado político, para efeitos de contagem recíproca do referido tempo
reconhecido pelo Ministério da Justiça, além de averbar o referido período perante o regime de previdência
ao qual era vinculado à época de seu afastamento, deverá indenizá-lo junto ao respectivo regime de
origem.

Quanto à necessidade de indenização do respectivo período, destaca-se o disposto no Parecer/CJ n o
2.585/2001, em que pese dispor sobre questão referente ao empregado doméstico, aplicase no presente
caso:

(...)

Constata-se que o tempo de serviço, para fins de contagem recíproca, somente será considerado mediante
indenização da contribuição correspondente ao período respectivo. Portanto, para esta situação específica,
a lei prevê um regramento diferenciado, na medida que impõe a obrigatoriedade de se comprovar os
recolhimentos ou promover a indenização correspondente. ...

.......................................................
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Ante o exposto, conclui-se que:

3. Para fins de contagem recíproca, nos termos do art. 96, inciso IV, da Lei n o 8.213, de 1991, não
havendo a comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes ao tempo que
se pretende contar, há a necessidade de indenizar o período respectivo.

Por conseguinte, se até mesmo aqueles segurados que poderiam ter contribuído e não recolheram as
contribuições devidas podem indenizar o respectivo período e utilizá-los para fins de contagem recíproca,
com muito mais razão deve se permitir o mesmo direito ao trabalhador anistiado político, haja vista que se
encontrava materialmente impossibilitado de efetuar as contribuições respectivas.

Ante o exposto, tendo em vista o disposto no PARECER/MPS/CJ n o 001/2007, esta Consultoria Jurídica
adota o seguinte entendimento:

a) o reconhecimento da condição de anistiado político tem o propósito de recompor a situação passada na
sua integralidade; portanto, a contagem do tempo relativo ao período de afastamento das atividades por
atos de exceção de natureza política reconhecida pelo Ministério da Justiça deve ser realizada junto ao
regime previdenciário ao qual o trabalhador anistiado estava vinculado à época;

b) o período averbado pelo regime previdenciário ao qual estava vinculado à época do ato de exceção
poderá ser utilizado para fins de contagem recíproca, desde que devidamente indenizado pelo trabalhador
anistiado político nos termos da legislação previdenciária.

À consideração do Sr. Ministro, para fins do disposto no art. 42 da Lei Complementar n o 73, de 1993.

IDERVÂNIO DA SILVA COSTA

Consultor Jurídico do MPS

 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 20.03.2007.
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