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Relatório

Trata-se de recurso especial interposto pelo Segurado, Sr. Márcio Luiz Rossi, em face do Acórdão proferido pela 07ª
Junta de Recursos que conheceu do recurso ordinário para, no mérito, negar-lhe provimento indeferindo o
reconhecimento do suposto vínculo mantido com a empresa Martins Assessoria Contábil S/C Ltda. entre 17/02/1975 a
30/08/1977, mas determinando a concessão da aposentadoria em razão da comprovação do tempo mínimo de
contribuição exigido pela legislação previdenciária (Evento 23).

 

Em sede recursal, o Interessado defendeu, em síntese, que a declaração emitida pelo empregador no ano de 1975, em
conjunto com a prova testemunhal favorável colhida durante a justificação administrativa processada nos autos,
assegura o cômputo do vínculo controverso desde 17/02/1975 a 30/08/1977. Ao final, pugnou pela reafirmação da DER
visando o deferimento do benefício mais vantajoso (Evento 28).

 

O INSS apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão recorrida, uma vez que o Requerente não
apresentou início de prova material da relação empregatícia controversa e em razão das divergências verificadas entre
os depoimentos colhidos na justificação administrativa processada nos autos (Evento 30).

 

É o relatório. 

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 29/07/2019 para sessão nº 0466/2019, de 06/08/2019.

Voto

EMENTA:
AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS AUTORIZAM O RECONHECIMENTO DO VÍNCULO
EMPREGATÍCIO CONTROVERSO. ARTIGO 62, CAPUT DO DECRETO Nº 3.048/99 C/C O ARTIGO 55, § 3º
DA LEI Nº 8.213/91. O SEGURADO IMPLEMENTOU O TEMPO MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDO NO
ARTIGO 201, PARÁGRAFO SÉTIMO, INCISO I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA A CONCESSÃO DA
APOSENTADORIA INTEGRAL, BEM COMO OS REQUISITOS EXIGIDOS PARA O DEFERIMENTO DO
BENEFÍCIO PREVISTO NO ARTIGO 29-C DA LEI Nº 8.213/91. REFORMA DO ACÓRDÃO PROFERIDO
PELA JUNTA DE RECURSOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO AO SEGURADO

Preliminarmente, reconheço a tempestividade do recurso especial do Segurado, que foi interposto no prazo
estabelecido pelo artigo 31, caput do Regimento Interno do CRPS, aprovado pela Portaria MDSA nº 116/2017.
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No mérito, registro que a controvérsia recursal refere-se ao cômputo do vínculo empregatício que teria sido por ele
mantido com a empresa Martins Assessoria Contábil S/C Ltda. entre 12/02/1975 a 30/08/1977 e a concessão da
aposentadoria requerida em 21/02/17.

 

Analisando os autos, esclareço que o Interessado anexou declaração firmada pelo empregador, que foi datada em
17/02/1975, na qual restou declarado, para fins escolares, que ele trabalhava naquele estabelecimento comercial (fls.
42). Além disso, destaco que ele apresentou cartão CNPJ, que informa o início das atividades empresariais na data de
23/06/1972, e a certidão da baixa cadastral formalizada em 07/12/2005 (fls. 43/44).

 

Com efeito, entendo que a referida declaração se constitui em início de prova material da relação empregatícia, nos
termos do artigo 62, caput do Decreto nº 3.048/99[1].

 

Do mesmo modo, ressalto que a segunda e terceira testemunhas ouvidas pelo INSS durante a justificação administrativa
processada nos autos confirmaram o início da relação empregatícia pelo Interessado no ano de 1975 no cargo de office
boy, sendo que o primeiro depoente também afirmou que o conhecia desde 1975 (Evento 12).

 

Considerando, portanto, que o início de prova material acima referido foi devidamente corroborado pela prova
testemunhal favorável produzida nos autos, entendo que o Segurado tem direito ao cômputo do vínculo mantido com a
empresa Martins Assessoria Contábil S/C Ltda. entre 12/02/1975 a 30/08/1977, nos termos do artigo 62, caput e
parágrafo primeiro do Decreto nº 3.048/99 c/c o artigo 55, § 3º da Lei nº 8.213/91.

 

Finalmente, assinalo que a proteção ao trabalho infantil antes dos doze anos de idade prevista na Constituição de 1967
não deve servir de fundamento para impedir o reconhecimento de vínculo empregatício daquele menor que se viu
obrigado a iniciar a vida laboral antes da idade mínima definida pelo legislador constitucional, conforme jurisprudência
pacificada do STJ sobre o tema[2].

 

Assim, concluo que o Interessado implementou o tempo mínimo de contribuição definido no artigo 201, parágrafo
sétimo, inciso I da Constituição Federal para ter direito à concessão da aposentadoria integral, bem como os requisitos
exigidos para o deferimento do benefício previsto no artigo 29-C da Lei nº 8.213/91.

 

Isto posto, conheço do recurso especial interposto pelo Segurado para, no mérito, dar-lhe provimento determinando a
reforma do Acórdão proferido pela 07ª Junta de Recursos e a concessão da aposentadoria mais vantajosa.

 

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

[1] Art.62. A prova de tempo de serviço, considerado tempo de contribuição na forma do art. 60, observado o disposto no
art. 19 e, no que couber, as peculiaridades da Segurada de que tratam as alíneas "j" e "l" do inciso V do caput do art. 9º e
do art. 11, é feita mediante documentos que comprovem o exercício de atividade nos períodos a serem contados,
devendo esses documentos ser contemporâneos dos fatos a comprovar e mencionar as datas de início e término e,
quando se tratar de trabalhador avulso, a duração do trabalho e a condição em que foi prestado.

 

[2] Neste sentido, destaco o entendimento manifestado pelo STJ nos autos do AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº
675.754 - SP (2015/0053055-0), cuja Relatoria foi do Exmo. Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.

ROMULO BARBOSA DA SILVA
Relator(a)

Declaração de Voto

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

THALITA MELCHIOR DE LIMA
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Conselheiro(a) Suplente Representante das Empresas

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 7561 / 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 DAR 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) THALITA MELCHIOR DE LIMA.

ROMULO BARBOSA DA SILVA
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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