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Relatório

Trata-se de recurso especial interposto contra o acórdão proferido pela Egrégia 1ª Composição Adjunta da 06ª Junta de
Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS.

Leandro Anan apresentou pedido de aposentadoria por idade no dia 20/01/2014, protocolado sob o NB
41/166.644.979-0. Sendo assim, o benefício foi concedido pelo INSS por ter sido comprovada a carência de 180
contribuições mensais.

No entanto, o INSS instaurou procedimento de revisão no dia 26/01/2016 em razão de irregularidade na concessão do
benefício, pois “ficou constatado que a empresa ADIL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/C LTDA – CNPJ 51.249.522/0001-
62, iniciou suas atividades em 03/12/1980 e foi considerada inapta junto a RFB em 06/09/1997, além disso no PIS do
segurado só passou a ter registro desse vínculo a partir das informações prestadas pela GFIP extemporânea informada
em janeiro de 2010. Não foram encontradas novas admissões na empresa desde 1987” – evento nº 05.

De qualquer forma, foi respeitado o devido processo legal, sendo ofertado o direito de defesa, sem restrição das
garantias constitucionais de ampla defesa e contraditório, conforme determina o art. 5º, inciso LV da CF/88.

Concluindo o processo de apuração de irregularidade, o INSS constatou irregularidade na concessão do benefício em
razão de reconhecimento de vínculo empregatício fraudulento. Desta forma, a Autarquia decidiu suspender o benefício e
cobrar o valor recebido indevidamente.

O acórdão nº 1776/2018 da 1ª Composição Adjunta da 06ª Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência
Social – CRPS (evento nº 12) negou provimento ao recurso ordinário, mantendo a decisão do processo de apuração de
irregularidade com a continuação da suspensão do benefício e da cobrança dos valores recebidos indevidamente.

Inconformado com o acórdão de primeira instância desfavorável ao seu desígnio, Leandro Anan interpôs recurso
especial (evento nº 17), requerendo o processamento de Justificação Administrativa para comprovar os vínculos entre
02/01/1981 até 31/07/1982 e 01/05/1986 até 31/12/1993.

Contrarrazões apresentadas pelo INSS (evento nº 19), requerendo a manutenção do decisório da Junta de Recursos.

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 31/07/2019 para sessão nº 0475/2019, de 07/08/2019.

Voto

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. ART. 201, § 7º, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
65 ANOS PARA HOMEM E 60 PARA MULHER. CARÊNCIA DE 180 CONTRIBUIÇÕES MENSAIS. ART. 25,
II DA LEI 8.213 DE 1991. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO FRAUDULENTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
PARECER CONJUR/MPS Nº 616 DE 2010. RECURSO CONHECIDO E NEGADO AO SEGURADO

Preliminarmente, se conhece do recurso, por ter sido interposto no prazo de trinta dias, conforme prevê o § 1º do art. 305
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do Decreto 3.048/99.

No mérito, a aposentadoria por idade está disposta no art. 201, § 7º, II da Constituição Federal de 1988, com a redação
que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 20 de 1998, colacionada a seguir:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação
obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei,
a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes
condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite
para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia
familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. (Incluído dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 1998)

 

Da forma apresentada pelo texto constitucional, tem-se a idade mínima de 65 anos de idade para homens e 60 anos de
idade para mulheres, redação igualmente presente no art. 48 da Lei 8.213 de 1991.

Além do requisito idade, é necessário cumprir a carência mínima de contribuições prevista na lei, conforme estipula o
art. 51, caput do Regimento da Previdência Social:

Art. 51.  A aposentadoria por idade, uma vez cumprida à carência exigida, será devida ao segurado que completar
sessenta e cinco anos de idade, se homem, ou sessenta, se mulher...

 

Atualmente, a carência mínima exigida para aposentadoria por idade está prevista no art. 25, II da Lei 8.213 de 1991,
conforme segue abaixo:

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes
períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 contribuições
mensais. (Redação dada pela Lei nº 8.870, de 1994)

 

Pois bem, o interessado se insurge contra o acórdão da 1ª Composição Adjunta da 06ª Junta de Recursos do CRPS que
negou provimento ao seu recurso ordinário.

A controvérsia dos autos cinge-se na concessão irregular do benefício por reconhecimento de vínculo empregatício
fraudulento.

O segurado interpôs recurso especial requerendo o processamento de Justificação Administrativa para comprovar os
vínculos entre 02/01/1981 até 31/07/1982 e 01/05/1986 até 31/12/1993.

Primeiramente, o INSS está correto na cessação do benefício, uma vez que “a empresa ADIL LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO S/C LTDA – CNPJ 51.249.522/0001-62, iniciou suas atividades em 03/12/1980 e foi considerada
inapta junto a RFB em 06/09/1997, além disso no PIS do segurado só passou a ter registro desse vínculo a partir das
informações prestadas pela GFIP extemporânea informada em janeiro de 2010. Não foram encontradas novas
admissões na empresa desde 1987” – evento nº 05. 

Por outro lado, o segurado apresenta CTPS às fls. 59 a 79 do PDF para comprovar os vínculos entre 02/01/1981 até
31/07/1982 e 01/05/1986 até 31/12/1993 com a empresa Jornal Paulista S/A.

Ademais, também apresenta declaração simples da empresa às fls. 95 e 97 do PDF, mais as fichas de registro de
empregado às fls. 96 e 98 do PDF.

Contudo, o extrato analítico do FGTS às fls. 49 a 54 do PDF não demonstra o registro dos vínculos entre 02/01/1981 até
31/07/1982 e 01/05/1986 até 31/12/1993, apesar do segurado ter optado pelo FGTS em 1968, não sendo possível o
processamento de Justificação Administrava para a comprovação dos referidos vínculos.

Sendo assim, o acórdão hostilizado não merece reparos, pois está de acordo com a conclusão da questão nº 15 do
Parecer Conjur/MPS nº 616 de 2010, o qual estipula ser impossível o perdão de dívida ao segurado recebedor de
benefício indevido.

Por todo o exposto, o segurado não assiste razão no manejo do recurso especial, devendo ser mantido o acórdão da
Junta de Recursos.

Conclusão: Voto no sentido de, preliminarmente, conhecer do recurso especial interposto pelo segurado e, no mérito,
negar-lhe provimento.
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GUILHERME LUSTOSA PIRES
Relator(a)

Declaração de Voto

Conselheiro(a) concorda com voto do relator(a).

TARSILA OTAVIANO DA COSTA
Conselheiro(a) Titular Representante das Empresas

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 7488 / 2019

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM os membros da 3ª Câmara de
Julgamento do CRPS, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO RECORRENTE, POR
UNANIMIDADE, de acordo com o voto do(a) Relator(a) e sua fundamentação.

Participou, ainda, do presente julgamento, o(a) Conselheiro(a) TARSILA OTAVIANO DA COSTA.

GUILHERME LUSTOSA PIRES
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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