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Relatório
Trata-se  de  Recurso  Especial  do  segurado  LUIZ  CLAUDIO  SEVERINO,  por  seus  Procuradores,  contra  os
termos do acórdão de nº 2354/2020,  exarado pela d.  8ª  Junta de Recursos que conheceu e,  no mérito,
negou  provimento  ao  seu  recurso  ordinário,  oposto  face  ao  indeferimento  de  seu  pedido  de
aposentadoria por tempo de contribuição formulado em 28/05/2019 (DER), quando contava com 48 anos
de idade.
 
Foram computados 31 anos, 6 meses e 1 dia de tempo de contribuição (fls. 42/50).
 
A Junta de Recursos indeferiu o reconhecimento do período de 13/07/1984 a 14/11/1986,  como guarda
mirim.
 
Recurso Especial do segurado, por seus Procuradores, em que pede a reforma do acórdão, a fim de que
seja reconhecido o tempo de serviço prestado junto à Legião Mirim, na cidade de Pederneiras.
 
Sem contrarrazões do INSS, em razão do decurso do prazo.
 
É o relatório.
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Voto
EMENTA:

APOSENTADORIA  POR  TEMPO DE  CONTRIBUIÇÃO.  ART.  188  DO  DECRETO  Nº  3.048/99.
GUARDA  MIRIM.  IMPOSSIBILIDADE  DE  CÔMPUTO  DO  PERÍODO.  INEXISTÊNCIA  DE
RELAÇÃO  DE  EMPREGO.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL.  RECURSO  DO  SEGURADO
CONHECIDO  E  IMPROVIDO.

Recurso tempestivo, nos termos do art.  305, §1° do Decreto n° 3.048/1999, tendo em vista a ausência,
nos autos, da data de ciência da decisão recorrida.
 
A  controvérsia  dos  autos  refere-se  ao  reconhecimento  do  período  de  13/07/1984  a  14/11/1986,  como
guarda  mirim.
 
Não assiste razão ao recorrente, conforme restará demonstrado.
 
O  direito  à  concessão  de  aposentadoria  para  os  segurados  que  implementaram  os  requisitos  exigidos
pela legislação até a Emenda Constitucional nº 103/2019 está prevista no art. 188 e seguintes do Decreto
nº 3.048/99[1].
O Segurado exerceu a função de guarda mirim na Legião Mirim de Pederneiras, desde quando tinha 13
anos de idade. Apresentou a ficha de inscrição e Declaração do Administrador da legião Mirim, atestando
o tempo em que esteve vinculado à Instituição, “que tem como finalidade precípua a de educar menores
(...)  reforçando  os  bons  princípios  de  honestidade  moral,  social,  civismo  e  solidariedade  humana”  (fls.
10/12).
 
Certo que não se pode equiparar o guarda mirim com aluno aprendiz. Mesmo no caso desse último, para
que  enseje  o  cômputo  do  período  para  fins  previdenciários  é  fundamental  que  reste  comprovado  que
houve  retribuição  pecuniária  à  conta  do  orçamento.
 
No caso dos autos, não há qualquer demonstração de que tenha ocorrido remuneração ou participação
na produção de quaisquer bens ou serviços solicitados por terceiros.
 
Dessa forma, ratifica-se o entendimento da JR, não sendo possível a inclusão do período de 13/07/1984 a
14/11/1986  como  tempo  contributivo,  por  falta  de  previsão  de  filiação  obrigatória  para  a  atividade  de
guarda  mirim.  E  resta  confirmada,  ainda,  a  conclusão  de  que  não  faz  o  segurado  jus  à  concessão  do
benefício  pleiteado.
 
CONCLUSÃO:  Pelo  exposto,  voto  no  sentido  de,  preliminarmente,  CONHECER  DO  RECURSO  DO
SEGURADO  PARA,  NO  MÉRITO,  NEGAR-LHE  PROVIMENTO.
 
[1] Art. 188.  Ao segurado filiado ao RGPS até 16 de dezembro de 1998, uma vez cumprido o período de
carência  exigido,  será  assegurada,  a  qualquer  tempo,  a  aposentadoria  com  valores  proporcionais  ao
tempo de contribuição, quando cumpridos, cumulativamente, até 13 de novembro de 2019, os seguintes
requisitos:   (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020)
        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)
§ 2º  Para o segurado que tenha cumprido os requisitos a que se refere o caput até 28 de novembro de
1999, a renda mensal inicial da aposentadoria será calculada com base nos trinta e seis últimos salários
de contribuição anteriores àquela data, apurados no período de quarenta e oito meses, e reajustada pelos
mesmos  índices  aplicados  ao  benefício  a  que  o  segurado  fazia  jus,  até  a  data  de  entrada  do
requerimento.   (Redação  dada  pelo  Decreto  nº  10.410,  de  2020)
§ 3º  Para o segurado que tenha cumprido os requisitos a que se refere o caput no período entre 29 de
novembro de 1999 e 13 de novembro de 2019 e que optar pela aposentadoria em conformidade com as
regras vigentes à época, a renda mensal inicial será calculada na forma prevista no art. 188-E e
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reajustada  pelos  mesmos  índices  aplicados  aos  benefícios  do  RGPS,  até  a  data  de  entrada  do
requerimento.   (Redação  dada  pelo  Decreto  nº  10.410,  de  2020)
§  4º   O  valor  da  renda  mensal  da  aposentadoria  proporcional  será  equivalente  a  setenta  por  cento  da
média  apurada  na  forma  prevista  nos  §  2º  e  §  3º,  acrescida  de  cinco  pontos  percentuais  por  ano  de
contribuição  que  supere  a  soma  a  que  se  refere  o  inciso  II  do caput,  até  o  limite  de  cem  por
cento.    (Redação  dada  pelo  Decreto  nº  10.410,  de  2020)
 

GRACIELA LEITE PINTO
Relator(a)

Declaração de Voto

Conselheiro(a) concorda com o voto do(a) Relator(a).

ROMULO BARBOSA DA SILVA
Conselheiro(a) Suplente Representante dos Trabalhadores

Declaração de Voto

Presidente concorda com o voto do(a) Relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acordão: 3ª CAJ/9735/2020

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada em 13/10/2020, ACORDAM os membros
da 3ª Câmara de Julgamento, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO RECORRENTE, POR
UNANIMIDADE, de acordo com o voto do(a) Relator(a) e sua fundamentação.

Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros ROMULO BARBOSA DA SILVA.

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO

Presidente

GRACIELA LEITE PINTO
Relator(a)
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