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Relatório

Trata-se de recurso especial interposto contra o acórdão proferido pela Egrégia 1ª Composição Adjunta da 14ª Junta de
Recursos do Conselho de Recursos do Seguro Social – CRSS.

Orestes Andrade dos Anjos apresentou pedido de aposentadoria por tempo de contribuição no dia 21/07/2015, autuado
sob o NB 42/174.864.839-7. No entanto, o benefício foi indeferido pelo INSS por falta de tempo de contribuição.

O acórdão nº 2485/2017 da 1ª Composição Adjunta da 14ª Junta de Recursos do Conselho de Recursos do Seguro
Social – CRSS (evento nº 13) negou provimento ao recurso ordinário, mantendo o indeferimento do benefício.

Inconformado com o acórdão de primeira instância desfavorável ao seu desígnio, Orestes Andrade dos Anjos interpôs
recurso especial (evento nº 18), requerendo o reconhecimento do vínculo entre 2002 até 2005 com a empresa Alpha
Way Transporte Executivo e Locação de Veículos.

Contrarrazões apresentadas pelo INSS (evento nº 20), requerendo a manutenção do decisório da Junta de Recursos.

 

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 19/07/2018 para sessão nº 0423/2018, de 01/08/2018.

Voto

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ART. 9, § 1º, I DA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 20 DE 1998. EXIGÊNCIA DE 30 E 25 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO,
RESPECTIVAMENTE, PARA HOMEM E MULHER, PARA OS FILIADOS AO REGIME GERAL DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL 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 PARCIALMENTE 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:

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
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       § 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 1ª Composição Adjunta da 14ª Junta de Recursos do CRSS que
negou provimento ao seu recurso ordinário.

Primeiramente, é possível enquadrar o período de 24/06/1983 até 15/10/1986 por categoria profissional – função
motorista no código 2.4.2 do Anexo II do Decreto 83.080 de 1979 em razão do PP apresentado às fls. 7 do PDF.

A controvérsia dos autos revolve-se sobre o reconhecimento do vínculo empregatício com a empresa Alpha Way
Transporte Executivo e Locação de Veículos entre 02/02/2002 até 30/10/2005, resultado de reclamação trabalhista
ajuizada em 13/01/2006.

O segurado apresentou no evento nº 29 a 31 cópia do processo trabalhista sobre o reconhecimento do vínculo
empregatício com a empresa a empresa Alpha Way Transporte Executivo e Locação de Veículos entre 02/02/2002 até
30/10/2005.

Por conseguinte, a comprovação de vínculo empregatício resultado de sentença trabalhista depende do início de prova
material nos autos do processo trabalhista, conforme art. 55, § 3º da Lei 8.213 de 1991, bem como o teor do Enunciado
nº 04 do CRPS, que prevê:

“Consoante inteligência do § 3º, do artigo 55, da Lei nº 8.213/91, não será admitida como eficaz para comprovação de
tempo de contribuição e para os fins previstos na legislação previdenciária, a ação Reclamatória Trabalhista em que a
decisão não tenha sido fundamentada em início razoável de prova material contemporânea constante nos autos do
processo”.

 

Apesar de não demonstrar provas do contrato de trabalho na forma do art. 3º da CLT, o segurado apresenta documentos
que a filiam ao RGPS na condição de contribuinte individual prestador de serviço à empresa, situação que impulsiona a
aplicação do art. 5º da Lei 10.666 de 2003, a qual obriga a empresa tomadora de serviço a recolher a contribuição
previdenciária dos seus prestadores de serviços.

Sendo assim, com base nos documentos do evento nº 30 (JUDICIAL1), é possível reconhecer as competências de
11/2003, 12/2003 e 01/2004.

Portanto, somente é cabível a atualização do CNIS para reconhecer as competências de 11/2003, 12/2003 e 01/2004.

Por todo o exposto, o segurado assiste parcial razão no manejo do recurso especial, devendo ser reformado o acórdão
da Junta de Recursos para reconhecer o intervalo de 24/06/1983 até 15/10/1986 como atividade especial, além das
competências de 11/2003, 12/2003 e 01/2004 como tempo de contribuição.

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

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
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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: 7023 / 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 PARCIAL 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:
TYzBDYAwDANXYQEkO3aS0tkYnvZRiZN_J183XaqySOdThIkD326mxCgpCXkgfGzE1h7OaqlXI4jA7x3guLHGi5z2JD4

Assinado digitalmente pelo presidente: f479804d870d5e8d984d5c0fe746682a 
Assinado digitalmente pelo(a) relator(a): f60b596227535b7d0b0ab6fdd86bfb9c


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

