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Relatório

Antonio Gabriel Alves, devidamente qualificado nos autos, requereu o benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição em 25/11/2016.

 

Para requerer o benefício, apresentou cópias dos documentos pessoais e das CTPS e solicitou, ainda, conversão de
atividade alegada como especial:

 

- 28/08/01 a 13/12/16, Agente de Segurança Prisional na Secretaria de Estado Prisional de Minas Gerais sem informar
agentes nocivos. Declaração indicando vinculo celetista. Não convertido pela Perícia do INSS.

 

O INSS contabilizou o tempo de contribuição do Segurado, apurando 28 anos e 03 dias.

 

O benefício foi indeferido por falta de tempo de contribuição.

 

Desta decisão, o Segurado recorreu à Junta de Recursos. Pede o enquadramento conforme PPP; tempo de serviço
militar de 05/02/90 a 07/07/90 e período de aluno aprendiz no SENAI de 03/02/86 a 03/07/87.

 

Mantido o ato recorrido administrativamente, a 02ª CA da 10ª Junta de Recursos negou provimento ao apelo do
Segurado.

 

Inconformado, o segurado recorre a este Conselho, solicitando a reanalise do caso. Fornece cópia da CTPS.

 

Em contrarrazões o INSS solicita a manutenção da decisão da Junta de Recursos.

 

 

É o relatório.

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 22/03/2019 para sessão nº 0174/2019, de 03/04/2019.

Voto
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EMENTA:
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE ALUNO
APRENDIZ DO SENAI CONFORME PRÓPRIA AUTORIZAÇÃO DA IN 77/2015. ATIVIDADE ESPECIAL EM
DESACORDO COM ARTS. 57 E 58 DA LEI N.º 8.213/91. LIMITE DE ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE
ATÉ 28/04/95 CONFORME LEI Nº 8.213/91. PRECEDENTES DO CONSELHO PLENO DO CRSS. A FALTA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 201 § 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988, ART. 52 DA LEI 8.213/91, ART.187 E/OU 188 DO DECRETO 3.048/99 IMPEDE A CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE AO SEGURADO

Recurso tempestivo.

 

A matéria controversa nestes autos restringe-se ao enquadramento de função de guarda a partir de 29/04/95 e computo
de tempo de aluno aprendiz.

 

O período do serviço militar de 05/02/90 a 07/07/90 já foi devidamente computado pelo INSS conforme contagem de
tempo de contribuição.

 

Quanto ao tempo de aluno aprendiz no SENAI, a própria Instrução Normativa INSS nº 77/2015, art. 76, inc. II, alínea ‘a’,
contempla a possibilidade do seu reconhecimento:

 

Art. 76. Os períodos de aprendizado profissional realizados até 16 de dezembro de 1998, data da vigência da Emenda
Constitucional nº 20, de 1998, serão considerados como tempo de serviço/contribuição independentemente do
momento em que o segurado venha a implementar os demais requisitos para a concessão de aposentadoria no RGPS,
podendo ser contados:

(...)

II - o tempo de aprendizado profissional realizado como aluno aprendiz, em escolas industriais ou técnicas, com base no
Decreto-Lei nº 4.073, de 30 de janeiro de 1942 (Lei Orgânica do Ensino Industrial), a saber:

 

a) período de frequência em escolas técnicas ou industriais mantidas por empresas de iniciativa privada, desde que
reconhecidas e dirigidas a seus empregados aprendizes, bem como o realizado com base no Decreto nº 31.546, de 6
de outubro de 1952, em curso do Serviço Nacional da Indústria - SENAI, ou Serviço Nacional do Comércio - SENAC, ou
instituições por eles reconhecidas, para formação profissional metódica de ofício ou ocupação do trabalhador menor; e

 

Nesse sentido, o tempo de aluno aprendiz no SENAI, de 03/02/86 a 03/07/87 deve ser computado.

 

Administrativamente não se pode julgar em desacordo com o exposto em lei, decreto e ato normativo ministerial,
conforme previsto no art. 69 do Regimento Interno do CRSS, aprovado pela Portaria MDAS nº 116/2017.

 

Com o advento da Lei nº 9.032, de 28/04/95, não mais se enquadra por atividade nenhuma função arrolada nos
Anexos dos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79. A comprovação de atividade alegada como especial deve ser feita
através de formulários preenchidos com base em laudo técnico e a exposição deve ser de forma habitual e permanente
não ocasional e intermitente. Eis o disposto nos arts. 57 e 58 e parágrafos da Lei 8.213/91:

 

Art.57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver
trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20
(vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

(...)

§ 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do
Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de
1995)

 § 4º O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido
para a concessão do benefício. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)
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Art.58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será
definida pelo Poder Executivo.

 

§ 1º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma
estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em
laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho nos termos da legislação trabalhista. (Redação dada pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)

(...)

 

Portanto, a análise da atividade de guarda a partir de 29/04/95 não pode ser feita com base no código 2.5.7. Deve ser
analisada sob a ótica de algum agente nocivo arrolados nos Anexos dos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/81: Físico:
Calor, Frio, Umidade, Radiação, Trepidação, Ruído, Pressão, Eletricidade; Quimico: Arsênio, Berílio, Cádmio, Chumbo, e
outros; Biológicos: germes infecciosos ou parasitários humanos, animais, e outros.

 

A atividade de guarda/vigilância foi classificada, unicamente, por categoria profissional e considerada perigosa. Não se
tem no rol dos agentes nocivos nenhuma atividade assemelhada, seja físico, químico ou biológico.

 

A Constituição Federal expressamente determinou a regulamentação do art. 201 por meio de Lei. No caso, instituída a
Lei nº 8.213/91 e suas alterações, por sua vez, foi regulamentada pelo Decreto nº 3.048/99. Portanto, no campo
administrativo, a simples alegação de ilegalidade ou mesmo inconstitucionalidade de aplicação do Decreto não tem
guarida. Incidência clara do referido art. 69 do Regimento Interno da Casa.

 

O entendimento acima foi ratificado pelo Conselho Pleno do CRSS, conforme ementa da Resolução nº 13 de 24/05/17:

 

APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDENCIA. Divergência jurisprudencial
entre as Câmaras de Julgamento no que tange ao enquadramento da atividade de vigilante a partir de 06/03/97.
Competência para análise deste Conselho Pleno na forma do art. 3º inc. II do Regimento Interno do CRSS aprovado
pela Portaria MDAS nº 116/2017. Pressupostos de Admissibilidade do pedido alcançados na forma do art. 63 do mesmo
Regimento. A Lei nº 9.032/95 aboliu a modalidade de enquadramento por categoria profissional não sendo permitido
ao Conselho enquadrar a atividade de vigilante a partir de 29/04/95, por inexistência de previsão legal. Estrita
observância do julgamento ao previsto em lei, decreto e ato normativo ministerial, na forma do art. 69 do Regimento
Interno do CRSS. Pedido de Uniformização conhecido e improvido. (grifo nosso)

 

Após essas explanações, não cabe o enquadramento do período de 28/08/01 a 13/12/16 na função de agente de
segurança prisional, por vedação legal e também por total inexistência de comprovação de exposição a algum agente
nocivo.

 

Sendo assim, não vejo como reconhecer o citado período como especial. Logo, deve permanecer incluído no histórico
previdenciário do Segurado como atividade comum.

 

Após a análise das conversões pretendidas, cabe, agora, analisar o tempo de contribuição do requerente.

 

Na redação original do art.52 da Lei 8.213/91, “a aposentadoria por tempo de serviço será devida, cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta)
anos, se do sexo masculino.”

 

Essa redação ficou prejudicada com a Emenda Constitucional n.º 20 de 16/12/98 que alterou o § 7º do art.201 da
Constituição Federal de 1988 alterando o tempo de contribuição para 35 anos se homem e 30 anos de mulher.

 

Todavia foi preservado o direito aqueles segurados que já haviam implementado todos os requisitos para a concessão
do benefício na data da EC n.º 20/98 e para aqueles que estavam na iminência de se aposentar, foi estipulada regras de
transição tudo de acordo com os art.187 e 188 do Decreto 3.048/99, a saber:
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 Art. 187. É assegurada a concessão de aposentadoria, a qualquer tempo, nas condições previstas na legislação
anterior à Emenda Constitucional nº 20, de 1998, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que, até 16 de
dezembro de 1998, tenha cumprido os requisitos para obtê-la.

 

 Parágrafo único.  Quando da concessão de aposentadoria nos termos do caput, o tempo de serviço será considerado
até 16 de dezembro de 1998, e a renda mensal inicial será calculada com base nos trinta e seis últimos salários-de-
contribuição anteriores àquela data, reajustada pelos mesmos índices aplicados aos benefícios, até a data da entrada
do requerimento, não sendo devido qualquer pagamento relativamente a período anterior a esta data, observado,
quando couber, o disposto no § 9º do art. 32 e nos §§ 3º e 4º do art. 56.

 

 Art. 188.  O segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até 16 de dezembro de 1998, cumprida a carência
exigida, terá direito a aposentadoria, com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando, cumulativamente:
(Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003)

 I - contar cinqüenta e três anos ou mais de idade, se homem, e quarenta e oito anos ou mais de idade, se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e (Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003)

b) um período adicional de contribuição equivalente a, no mínimo, quarenta por cento do tempo que, em 16 de
dezembro de 1998, faltava para atingir o limite de tempo constante da alínea "a". (Redação dada pelo Decreto nº 4.729,
de 2003)

 

No presente processo, mesmo computado o tempo de aluno aprendiz de 03/02/86 a 03/07/87, conclui-se que não é
possível a concessão do benefício na DER, pois o tempo de contribuição do requerente é inferior ao previsto nos arts.
201 § 7º da CF/88, art. 52 da Lei 8.213/91 e art. 187 Decreto 3.048/99, não atingindo, ainda, o tempo mínimo e o
adicional de contribuição previsto no art.188 do Decreto 3.048/99 mesmo reafirmada a DER para a data do julgamento.

 

Isto posto, dou parcial provimento ao apelo do Segurado.

 

CONCLUSÃO – Pelo exposto, VOTO, no sentido, de preliminarmente, CONHECER DO RECURSO DO SEGURADO,
para no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

LIVIA MARIA RODRIGUES DE NAZARETH
Relator(a)

Declaração de Voto

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

JULIANA ALVES DE SOUZA LOCATELLI
Conselheiro(a) Titular Representante das Empresas

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 3147 / 2019
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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 DAR PROVIMENTO PARCIAL 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) JULIANA ALVES DE SOUZA LOCATELLI.

LIVIA MARIA RODRIGUES DE NAZARETH
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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