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Relatório

Trata-se de recurso especial interposto contra o acórdão proferido pela Egrégia 18ª Junta de Recursos do Conselho de
Recursos do Seguro Social – CRSS.

Edison Luís Ferrari apresentou pedido de aposentadoria por tempo de contribuição no dia 28/09/2016, autuado sob o
NB 42/177.328.967-2. No entanto, o benefício foi negado pelo INSS por falta de tempo de contribuição.

O acórdão nº 4640/2017 da 18ª Junta de Recursos do Conselho de Recursos do Seguro Social – CRSS (evento nº 11)
negou provimento ao recurso ordinário, mantendo o indeferimento inicial do benefício.

Inconformado com o acórdão de primeira instância desfavorável ao seu desígnio, Edison Luís Ferrari interpôs recurso
especial (evento nº 15), alegando que sempre exerceu a atividade de engenheiro civil, sendo assim, faz jus ao
enquadramento da atividade até 28/04/1995. Ademais, requer o reconhecimento do período de alistamento militar entre
13/01/1978 até 12/01/1979 e, consequentemente, a concessão do benefício.

Contrarrazões apresentadas pelo INSS (evento nº 19), alegando que é possível o reconhecimento do período de
alistamento militar obrigatório, mas o enquadramento da atividade especial não é possível, pois sua atividade está
cadastrada como empresário no CNIS desde 1985.

O processo foi baixado em diligência preliminar para segurado apresentar a documentação da sua empresa (evento nº
25).

A diligência foi integralmente cumprida pelo segurado (evento nº 28).

 

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 16/07/2018 para sessão nº 0423/2018, de 01/08/2018.

Voto

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 20 DE 1998. EXIGÊNCIA DE 30 E 25 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO, RESPECTIVAMENTE PARA HOMEM E
MULHER, ATÉ A DATA DE 16 DE DEZEMBRO DE 1998. APÓS ESSA DATA, É NECESSÁRIO
DEMONSTRAR NA DER UM ADICIONAL DE 40% DO TEMPO QUE RESTAVA PARA COMPLETAR O
TEMPO MÍNIMO EXIGIDO DE CONTRIBUIÇÕES. REQUISITO ETÁRIO DE 53 ANOS PARA HOMEM E 48
PARA MULHER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO AO SEGURADO

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

A aposentadoria por tempo de contribuição, ou anteriormente conhecida por tempo de serviço, está presente no art. 9, I
e § 1º, I, “a” e “b” da Emenda Constitucional nº 20 de 1998, vide disposição abaixo:
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Art. 9º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas
por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado
que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando,
cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

         I - contar com cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

       § 1º - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do "caput", e observado o
disposto no art. 4º desta Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando
atendidas as seguintes condições:

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

        a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

        b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação
desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior;

 

A aposentadoria por tempo de contribuição é esmiuçada no art. 52 da Lei 8.213 e nos arts. 187 e 188 do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048 de 1999.

Pois bem, o segurado se insurge contra o acórdão da 18ª Junta de Recursos do CRSS que negou provimento ao seu
recurso ordinário.

A controvérsia dos autos se revolve no reconhecimento da atividade especial como engenheiro civil até 28/04/1995.

O segurado interpôs recurso especial alegando que sempre exerceu a atividade de engenheiro civil, sendo assim, faz
jus ao enquadramento da atividade até 28/04/1995. Ademais, requer o reconhecimento do período de alistamento militar
entre 13/01/1978 até 12/01/1979 e, consequentemente, a concessão do benefício.

Primeiramente, é possível reconhecer o período de alistamento militar obrigatório entre 13/01/1978 até 12/01/1979 na
forma do art. 60, inciso IV, alínea “a” do Decreto 3.048 de 1999 em razão do certificado de reservista do segurado às fls.
177 do PDF.

Adiante, será tratado o reconhecimento da atividade especial por categoria profissional – engenheiro civil no código
2.1.1 do Quadro Anexo do Decreto 53.831 de 1964.

Pois bem, a Resolução nº 04 e 05 de 2016 do Conselho Pleno do CRPS determinou ser possível a dispensa do
formulário PPP para o enquadramento por categoria profissional, desde que o cargo esteja devidamente informado na
CTPS ou documento equivalente e não deixa dúvida acerca do exercício da atividade.

Sendo assim, o segurado apresenta provas do efetivo exercício da função de engenheiro civil, conforme documentos às
fls. 12 a 61 do PDF, os quais demonstram o exercício da profissão como o engenheiro civil legalmente responsável por
diversas obras entre 1985 até 1998 no Estado do Rio Grande do Sul.

Contudo, o INSS não reconheceu a atividade especial do segurado em razão do seu cadastro de empresário no CNIS
desde 24/09/1985 – fls. 73 do PDF.

De qualquer forma, o processo foi baixado em diligência preliminar para o segurado apresentar a documentação da sua
empresa.

Em razão disso, o segurado apresentou os documentos relativos à pessoa jurídica Quantum Engenharia e Construções
Ltda., no qual ele é sócio desde 15/08/1987, sendo que a empresa tem como objeto social o comércio de materiais de
construção, construção civil, empreiteira de mão de obra e representação comercial.

Portanto, é cabível o reconhecimento da atividade especial apenas nos períodos em que houve o efetivo recolhimento
da contribuição previdenciária, uma vez que a comprovação da atividade especial do contribuinte individual depende do
pagamento da parcela devida ao RGPS.

Por todo o exposto, o segurado assiste razão no manejo do recurso especial, devendo ser reformado o acórdão da
Junta de Recursos para reconhecer os períodos entre 01/09/1985 até 31/03/1987, 01/05/1987 até 31/12/1988,
01/02/1989 até 30/11/1992, 01/01/1993 até 31/01/1993, 01/04/1993 até 30/11/1993, 01/02/1994 até 28/04/1995 como
atividade especial, bem como o período de alistamento militar entre 13/01/1978 até 12/01/1979, além disso, ele ainda
faz jus à concessão do benefício.

Conclusão: Voto no sentido de, preliminarmente, conhecer do recurso especial interposto pelo segurado e, no mérito,
dar-lhe provimento.

GUILHERME LUSTOSA PIRES
Relator(a)
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Declaração de Voto

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

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

Declaração de Voto

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

RAQUEL LUCIA DE FREITAS
Conselheiro(a) Suplente Representante do Governo

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 7020 / 2018

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 AO RECORRENTE, POR UNANIMIDADE,
de acordo com o voto do(a) Relator(a) e sua fundamentação.

Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros TARSILA OTAVIANO DA COSTA e RAQUEL
LUCIA DE FREITAS.

GUILHERME LUSTOSA PIRES
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Assinatura do documento: VYuxDcAwDMNe6QMFJMu2ktzW45suAUpwI2gzx4S7ppXVhcCBj82SGC0VoRyIPNVfzrEvS-
7O4P8OcNzY8iKXYpVe

Assinado digitalmente pelo presidente: a85ec01e0750f9fac168baa5f5d8b016 
Assinado digitalmente pelo(a) relator(a): 400ecad5afeceb034585854dad145eaa


	Relatório
	Inclusão em Pauta
	Voto
	Declaração de Voto
	Declaração de Voto
	Declaração de Voto
	Decisório

