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Relatório 

Trata-se de Pedido de Reclamação (evento 41) proposta pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social — INSS em face da decisão da ia CAJ/CRSS no 

Acórdão n° 575/2018 que deu provimento ao recurso do segurado para 

possibilitar que operíodo em que exerceu a atividade como vereador possa ser 

considerado no cálculo do seu benefício. 

O Instituto afirma que tal posicionamento, diverge da Portaria 

Ministerial 133/MPS, de 02 de maio de 2006 que, em seu •art. 5°, possibilita 

apenas a filiação do exercente de mandato eletivo como segurado facultativo. 

Também argumenta que a decisão não pode prosperar por afrontar a 

decisão de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal e a 

Resolução 26, emitida pelo Senado Federal em 21/06/2005 que tornou sem 

efeito a alínea "h" do inciso I, do artigo 11 da Lei n. 8.213/91 alterada pela lei n° 

9.506/97. 

O interessado foi intimado e apresentou contrarrazões ao pedido 

autárquico (evento 44) pugnando pela não admissibilidade da reclamação e, no 

mérito, a manutenção da decisão colegiada. 

Destaca-se que a questão dos autos reside na análise da natureza 

jurídica das contribuições decorrentes do período de exercício de mandato  (ie,' 
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eletivo. 

Processo encaminhado para a Presidente do Conselho que se 

manifestou favoravelmente quanto ao preenchimento dos pressupostos 

objetivos para o recebimento da presente Reclamação nos termos do art. 64 da 

Portaria MDSA n° 116/2017, e determinou a distribuição dos autos a essa 

Conselheira, conforme despacho constante no evento 51. 

É o Relatório. 

FUNDAMENTAÇÃO: 

EMENTA. BENEFICIO. PEDIDO DE RECLAMAÇÃO AO CONSELHO 

PLENO. MANDATO ELETIVO. UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

COMO VEREADOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. FILIAÇÃO COMO 

SEGURADO FACULTATIVO VEDADA POR LEI. RECLAMAÇÃO CONHECIDA 

E PROVIDA. 

Da Admissibilidade 

Trata-se de pedido de reclamação ao conselho pleno realizado 

tempestivamente, em 05/06/2018 (evento 41), dentro do prazo regimental de 

trinta dias contados da data intimação das partes acerca da decisão dos 

embargos declaratórios conforme Acórdão n. 3805/2018 da ia  Câmara de 

Julgamento, nos termos do parágrafo 2° do artigo 58 do Regimento Interno do 

CRSS — RICRSS, aprovado pela Portaria MDS n° 116/17. 

Segundo o Acórdão recorrido da 1a CAJ/CRSS, o segurado poderia 

utilizar, para fins de cálculo da sua aposentadoria o período de 01/2001 a 

09/2004 em que exerceu a atividade de vereador. Entendeu que as contribuições 

poderiam ser utilizadas como atividade principal em razão de não ser, no período 

requerido, filiado a regime próprio de previdência social nos termos do art 9°, 

Inciso I, 'Alínea "p" do Decreto 3.048/99. 31;r 
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INSS fundamenta o pedido de reclamação ao Conselho pleno 

alegando que a decisão teria ferido a Portaria Ministerial 133/MPS, de 02 de 

maio de 2006 no ponto em que possibilita a utilização das contribuições vertidas 

na função de vereador apenas na condição de segurado facultativo. 

A reclamação ao Conselho Pleno é prevista no art. 64 do Regimento 

Interno do CRSS, nos seguintes termos: 

Art. 64. A Reclamação ao Conselho Pleno poderá 

ocorrer, no caso concreto, por requerimento das partes do 

processo, dirigido ao Presidente do CRSS, somente quando os 

acórdãos das Juntas de Recursos do CRSS, em matéria de alçada, 

ou os acórdãos de Câmaras de Julgamento do CRSS, em sede de 

Recurso Especial, infringirem: 

1 - Pareceres da Consultoria Jurídica do MDSA, 

aprovados pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e 

Agrário, bem como, Súmulas e Pareceres do Advogado-Geral da 

União, na forma da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 

1993; 

II - Pareceres da Consultoria Jurídica dos extintos MPS 

e MTPS, vigentes e aprovados pelos então Ministros de Estado da 

Previdência Social e do Trabalho e Previdência Social; 

- Enunciados editados pelo Conselho Pleno. 

Registre-se que a Portaria Ministerial 133/MPS, de 02 de maio de 

2006 é decorrente da Resolução n. 26 do Senado Federal de 21/06/2005 que 

suspendeu a execução da alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei n° 8.212, de 24  

de julho de 1991, acrescentada pelo § 1° do art. 13 da Lei n° 9.506, de 30 de  

outubro de 1997, em virtude de declaração de inconstitucionalidade do SupremolJ 
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Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n° 351.717-1 - Paraná. 

Ainda nos termos do Regimento Interno do CRSS, ao tratar das 

disposições gerais, temos que é vedado aos órgãos julgadores do CRSS afastar 

a aplicação, por inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, acordo 

internacional, lei, decreto ou ato normativo ministerial em vigor, salvo quando da 

existência de resolução do Senado Federal como é o caso concreto, vejamos: 

Art. 69. É vedado aos órgãos julgadores do CRSS 

afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou ilegalidade, de 

tratado, acordo internacional, lei, decreto ou ato normativo 

ministerial em vigor, ressalvados os casos em que: 

1 - já tenha sido declarada a inconstitucionalidade da 

norma pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta, .após a 

publicação da decisão, ou pela via incidental, após a publicação da 

resolução do Senado Federal que suspender a sua execução; e 

Assim, analisando a matéria sob debate, proponho o juízo de 

admissibilidade positivo para este pedido de Reclamação, na forma do artigo 

art.64 do RICRSS. 

Passo ao exame do mérito. 

Do Mérito 

O que o segurado busca é a possibilidade de se considerar a atividade 

de Vereador como atividade principal, substituindo as contribuições realizadas 

na condição de segurado contribuinte individual pela remuneração como 

Vereador. 

A 1aCAJ entendeu possível o reconhecimento como segurado 
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empregado nos termos do artigo 9°, Inciso I, Alínea "p" do Decreto 3.048/99, com 

a redação dada pelo Decreto n. 5.545/2005, permitindo a soma das contribuições 

realizadas às já computadas pelo INSS na concessão do benefício. 

O exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal 

era contado como tempo de serviço para fins previdenciários, nos termos do art. 

55, IV, da Lei n. 8.213/1991, com redação dada pela Lei n. 9.506/1997. 

No entanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao julgar o 

Recurso Extraordinário n. 351717-PR declarou, em 8.10.2003, a 

inconstitucionalidade do § 1° do art. 13 da Lei n. 9.506/1997, que instituiu a 

cobrança de contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração dos 

detentores de mandato eletivo federal, estadual ou municipal. 

No referido julgamento o STF entendeu que ao criar a figura de 

segurado obrigatório, a Lei n. 9.506/1997 instituiu nova fonte de custeio da 

Seguridade Social e que a contribuição social somente poderia ser instituída por 

Lei Complementar. A partir de tal decisão, o Senado Federal editou a Resolução 

n. 26, de 21.6.2005, suspendendo a execução da alínea h do inciso 1 do art. 12 

da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.506/1997. 

Em decorrência do natural efeito ex tunc das decisões proferidas em 

controle abstrato de constitucionalidade, o INSS disciplinou o vácuo legislativo 

e, por intermédio da Podaria Ministerial 133/MPS, de 02 de maio de 2006, 

estabeleceu o regramento a ser aplicado ao caso até a promulgação da Lei n. 

10.887 de 18/06/2004. 

Assim, a citada Portaria, regulamentou a condição daqueles que 

exerceram a vereança a partir da decisão de inconstitucionalidade do STF. 

Alguns pontos ficaram decididos, como a impossibilidade de 

incidência de contribuição previdenciária, fato que necessariamente gera a 
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impossibilidade de se cobrar, constituir créditos ou executar cobrança em 

relação aos entes políticos porventura devedores. 

Quanto à situação do segurado; foi lhe dado como opção. a 

possibilidade de solicitar a restituição dos valores descontados ou manter tais 

contribuições para utilizar na concessão de benefício previdenciário. 

Ocorre que essa utilização só poderá ser realizada se atendidos os 

requisitos do artigo 5° da referida Resolução, nos seguintes termos: 

Art. 5° O exercente de mandato eletivo, no período de 1° 

de fevereiro de 1998 a 18 de setembro de 2004, poderá optar por 

não pleitear restituição dos valores descontados pelos entes 

federativos, solicitando a -manutenção da filiação na qualidade de 

segurado facultativo. 

§ 1° A opção de que trata o caput dependerá: 

1- da inexistência de compensação ou de restituição da 

parte retida; e 

11 - do recolhimento ou parcelamento dos valores 

descontados por parte do ente federativo. 

§ 2° Obedecidas as disposições do caput e do § 1°, o 

exercente de mandato eletivo poderá optar por: 

1 - manter como contribuição somente o valor retido, 

considerando-se como salário-de-contribuição no mês o valor 

recolhido dividido por 0,2 (dois décimos); ou 

II - considerar o salário-de-contribuição pela totalidade 

dos valores percebidos do ente federativo, complementando os 

valores devidos à alíquota de 20% (vinte por cento), com acréscimo 
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de juros e multa de mora. 

§ 3° Em qualquer das hipóteses do § 2°, deverão ser 

observados os limites mínimo e máximo do salário-de-contribuição 

previstos nos §§ 3° e 5° do art. 214 do Regulamento da Previdência 

Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999. 

De início não entendo correto o entendimento exposto no Acórdão da 

1aCAJ que não aceitou os Embargos de Declaração no sentido de que "a 

inconstitucionalidade declarada pelo STF é sobre a não incidência de 

contribuição previdenciária sobre as remunerações dos detentores de mandato 

eletivo no período de 01/01/2001 a 18/09/2004, quando não houve exercício de 

outra atividade, sendo consideradas apenas as contribuições facultativas. Neste 

processo, como o requerente exerceu atividades de empresário concomitante ao 

de mandato eletivo (vereador), o mesmo pode ser computado, pois as 

contribuições foram recolhidas como individual vinculadas a atividade de 

empresário. " 

Dois pontos devem ficar bem claros para o julgamento do presente 

caso: primeiro é a definição da natureza das contribuições realizadas no período 

em questão e, após, a possibilidade de utilizá-las ou não na aposentadoria 

requerida. 

O que o STF fez no julgamento objetivo foi retirar do ordenamento 

jurídico o dispositivo legal que previa: 

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência 

Social as seguintes pessoas físicas: 	 (Redação dada 

pela Lei n° 8.647, de 1993) 

I - como empregado: 	(Redação dada pela Lei 
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n° 8.647, de 1993)h) o exercente de mandato eletivo federal, 

estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio 

de previdência social; 	 (Incluída pela Lei n° 9.506, de 1997) 

Embora a motivação tenha sido pela inconstitucionalidade formal —

necessidade de lei complementar para se criar uma fonte de custeio das 

contribuições sociais — a situação dos segurados ficou sem previsão legal, ou 

seja, aquele dispositivo deve ser entendido como se jamais tivesse existido. 

Com a promulgação da Emenda Constitucional n. 41/2003, a questão 

voltou a ser debatida, tendo em vista que a Medida Provisória n. 167, convertida 

na Lei n. 10.887, de 18.6.2004, reincluiu na alínea "j" do art. 11, inciso I, da Lei 

n. 8.213/1991, como segurado obrigatório do RGPS, "o exercente de mandato 

eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio 

de previdência social". 

Acerca desse tema, o TRF da 4a Região, acolheu a tese de que após 

a Lei n. 10.887/2004, passou a ser devida a referida contribuição, porém tão 

somente da sua entrada em vigor, respeitada a anterioridade nonagesimal, ou 

seja, a partir de 21.9.2004 (El em AC n. 2003.70.01.017762-3/PR, DJU de 

16.8.2006). 

A questão ganhou repercussão geral no RE 626.837, Relator Ministro 

Dias Toffoli, DJe de 20.11.2013: "Tema 691 — Submissão dos entes federativos 

ao pagamento de contribuição previdenciária patronal incidente sobre a 

remuneração dos agentes políticos.  não vinculados a regime próprio de 

previdência social, após o advento da Lei 10.88712004". 

Fica assim estabelecido que realmente temos um hiato legislativo, no 

qual houve exercício de atividade como vereador, com possíveis contribuições e 
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sem norma que considere esse agente político como segurado obrigatório. 

Podemos agora entender qual a natureza da remuneração recebida. 

A Portaria Ministerial 133/MPS, de 02 de maio de 2006 afirmou que 

em caso de desconto das contribuições previdenciárias da remuneração do 

interessado, tais contribuições poderiam ser utilizadas na condição de segurado 

facultativo. 

Entendo acertada a previsão regulamentar e tal disposição atende o 

previsto em lei. Todo aquele que não exerce atividade laborativa e que possui 

interesse, pode contribuir com a previdência na condição de segurado 

facultativo. É condição inafastável que não participe de nenhum regime de 

previdência, seja geral ou próprio, nos seguintes termos: 

Lei. 8.213/91 - Art. 13. É segurado facultativo o maior de 

14 (quatorze) anos que se filiar ao Regime Geral de Previdência 

Social, mediante contribuição, desde que não incluído nas 

disposições do art. 11 

CF, artigo 201§ 5° É vedada a filiação ao regime geral 

de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, 

de pessoa participante de regime próprio de previdência. (Redação  

dada pela Emenda Constitucional n° 20, de 1998)  

Parece claro que, com a retirada do dispositivo legal do ordenamento 

jurídico, a única possibilidade de integrar o sistema seria na condição de 

contribuinte facultativo. Deve-se fazer interpretação restritiva, sob o 

entendimento de que até o advento da Lei n. 10.887/2004, o exercício de 

mandato eletivo não implicava filiação obrigatória. 

A possibilidade que foi dada no plano abstrato não pode ser utilizada 

pelo requerente ante a existência de vinculação ao Regime Geral na condição - 

165.724.120-0 
	

9 



Ministério do Desenvolvimento Social-MDS 
Conselho de Recursos do Seguro Social-CRSS 

Conselho Pleno 

de contribuinte individual. No presente caso, a única possibilidade seria o pedido 

de restituição dos meses em que houve contribuição. 

Importante lembrar que, mesmo para a utilização das contribuições 

como segurado facultativo seria 'imprescindível o efetivo recolhimento das 

contribuições por todo o período reclamado, o que não ocorreu no caso concreto. 

Uma vez configurada a impossibilidade de filiação na condição de segurado 

facultativo, não há que se falar em utilização das contribuições para integrar o 

salário de contribuição, seja somando, seja substituindo as contribuições 

existentes. 

No mesmo sentido é a orientação do STJ ao julgar ação declaratória 

em que o autor postulava o reconhecimento do período no qual ocupou cargo de 

vereador (31.1.1977 a 29.3.1988), pretendendo equiparar sua condição de à de 

servidor público, portanto à de segurado obrigatório da Previdência Social. O 

STJ entendeu que, além de não recolher a contribuição correspondente ao 

interregno em que exerceu seus mandatos, também não se enquadra em 

nenhuma das categorias de segurados obrigatórios previstas na legislação 

em vigor à época. Por isso, não reconheceu o período requerido para contagem 

de tempo de contribuição (REsp 921.903-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 

DJe de 13.10.2011). 

Diante de todo o exposto, entende não ser possível a utilização dos 

salários auferidos enquanto vereador para integrar o salário de contribuição 

somando ou substituindo as contribuições já existentes, ante a regulamentação 

para a matéria em sentido oposto. 

Assim, conheço do pedido de reclamação e dou provimento, por 

afronta a norma legal e parecer ministerial, cabendo a notificação do órgão 

julgador (1a Câmara de Julgamento) que prolatou o acórdão infringente para 

revisá-lo, nos termos do art. 59 da Portaria MDSA n° 116/2017. 
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CONCLUSÃO: Ante todo o exposto, VOTO no sentido de 

CONHECER DO PEDIDO DE RECLAMAÇÃO DO INSS e, no mérito, DAR-

LHE PROVIMENTO. 

Brasília-DE, 27 de novembro de 2018 

RAQUEL LÚCIA DE FREITAS 

Relatora 

165.724.120-0 11 

  

    



Ministério do Desenvolvimento Social-MDS 
Conselho de Recursos do Seguro Social-CRSS 

Conselho Pleno 

DECISÓRIO 

RESOLUÇÃO N° 6512018 

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, 

ACORDAM os membros do Conselho Pleno, por unanimidade, no sentido de 

CONHECER DO PEDIDO DE RECLAMAÇÃO DO INSS e, no mérito, DAR-

LHE PROVIMENTO, de acordo com o Voto da Relatora e sua fundamentação. 

Participaram, ainda, do presente julgamento os (as) Conselheiros 
(as): Robson Ferreira Maranhão, Vânia Pontes Santos, Gustavo Beirão Araújo, 
Paulo Sérgio de Carvalho Costa Ribeiro, Maria Madalena Silva Lima, Daniel 
Áureo Ramos, Maria José de Paula Moraes, falara Sodré Sousa Neto, Daniela 
Milhomen Souza, Guilherme Lustosa Pires, Valter Sérgio Pinheiro Coelho, 
Rodolfo Espinel Donadon, Alexandra Álvares de Alcântara, Tarsila Otaviano da 
Costa e Adriene Cândida Borges. 

Brasília-DF, 27 de novembro de 2018 

RAQUEL LÚCIA DE FREITAS 	-\A_Iy1 C RIS 	EVA 
__ Relatora 	 Presidente 
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