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Relatório
Trata-se  de  recurso  especial  interposto  pelo  INSTITUTO  NACIONAL  DO  SEGURO  SOCIAL  –  INSS,  por
intermédio  da  Seção  de  Reconhecimento  de  Direitos,  em  face  da  decisão  exarada  pela  26ª  Junta  de
Recursos,  por  meio  do  Acórdão  5933/2020,  a  qual  deu  provimento  parcial  ao  recurso  ordinário  do
segurado,  RAUL  SEVERINO  DA  SILVA,  reconhecendo  como  especial  os  períodos  de  31/10/1988  a
06/05/1992;  26/10/1992  a  30/09/1994  e  11/10/1994  a  28/04/1995,  concedendo  o  benefício  da
Aposentadoria  por  tempo  de  contribuição  com  reafirmação  da  DER  para  01/11/2019.
Em recurso o INSS alega que a decisão da Douta Junta de Recursos merece reforma,  uma vez que,  ao
decidir  pelo  enquadramento  dos  períodos  laborado  na  função  de  VIGILANTE/VIGIA,  não  atendeu  à
legislação quanto atividade especial por categoria profissional para o segurado empregado, não consta os
documentos  previsto  na  legislação  para  comprovação,  e  o  único  para  este  existente  está  incompleto
evento  1  e  evento  11,  para  o  período  até  28/04/1995.
Em contrarrazões segurado, através de procurador, em apertada síntese, pede a manutenção da decisão
da Douta Junta de Recursos.
É o relatório.
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Voto
EMENTA:

APOSENTADORIA  POR  TEMPO  DE  CONTRIBUIÇÃO.  POSSIBILIDADE  COM  REAFIRMAÇÃO
DA  DER.  ARTIGO  188-A  DO  DECRETO  3.048/99.  ENUNCIADO  1  DO  CRPS.  PERÍODOS
RECONHECIDOS  COMO  ESPECIAL.  CATEGORIA  PROFISSIONAL.  VIGILANTE.
APRESENTAÇÃO  DE  FORMULÁRIO.  DESNECESSIDADE.  ENUNCIADO  14  DO  CRPS.
RECURSO  CONHECIDO  E  NEGADO  AO  INSS.

Recurso  tempestivo  conforme  previsto  no  §  1º.  Do  Art.  305  do  Regulamento  da  Previdência  Social
aprovado  pelo  Decreto  nº.  3.048/99.
A matéria em debate gira em torno da possibilidade reconhecer como especial os períodos de 31/10/1988
a  06/05/1992;  26/10/1992  a  30/09/1994  e  11/10/1994  a  28/04/1995-  categoria  profissional-  vigilante,
bem como o preencher dos requisitos necessários à concessão do benefício da aposentadoria por tempo
de contribuição.
A concessão da Aposentadoria por tempo de Contribuição é devida quando o segurado do sexo masculino
completar 35 anos e do sexo feminino atingir 30 anos de contribuição, independentemente da idade, nos
termos do Artigo 188 A, Inciso II, alínea b, Decreto 3.048/99.
Art.  188-A.   Será  assegurada  a  concessão  de  aposentadoria,  a  qualquer  tempo,  ao  segurado  do  RGPS,
inclusive o oriundo de regime próprio de previdência social, que, até 13 de novembro de 2019, uma vez
cumprido  o  período  de  carência  exigido,  tenha  cumprido  os  seguintes  requisitos:   (Redação  dada  pelo
Decreto  nº  10.410,  de  2020)
II - no caso de aposentadoria por tempo de contribuição:   (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)
b) para os demais segurados:   (Incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020)
1. trinta anos de contribuição, se homem; ou   (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)
2. vinte e cinco anos de contribuição, se mulher; e   (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)
O enquadramento por profissão profissional pode ser considerado especial somente até o advento da Lei
nº 9.032/95.
A  partir  de  29  de  abril  de  1995,  inclusive,  o  enquadramento  por  categoria  profissional  foi  extinto  e  o
enquadramento como atividade especial  se  dá mediante demonstração de efetiva exposição,  de forma
permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes nocivos descritos no Anexo IV do Decreto 3.048,
de 1999.
No caso em tela, conforme CTPS, segurado exerceu atividade de “vigilante”, nos períodos de 31/10/1988
a 06/05/1992; 26/10/1992 a 30/09/1994 e 11/10/1994 a 28/04/1995. Nos termos do Enunciado 14[1] do
CRPS,  aprovado  pelo  Despacho  37/2019,  DOU  219,  de  12/11/2019,  é  dispensável  apresentação  de
formulário  ou  PPP  para  enquadramento  de  atividade  especial  por  categoria  profissional,  desde  que  a
profissão  ou  atividade  comprovadamente  exercida  pelo  segurado  conste  nos  anexos  dos  Decretos  nº
53.831/64  e  83.080/79,  o  que  ocorreu  no  caso  em  tela.
Assim, cabe enquadramento no código 2.5.7, anexo do Decreto 53.831/64.
Feitas  tais  considerações,  mesmo  com  enquadramento  dos  períodos  de  31/10/1988  a  06/05/1992;
26/10/1992  a  30/09/1994  e  11/10/1994  a  28/04/1995,  segurado  não  implementa  os  requisitos
necessários  para  obtenção  do  benefício  da  Aposentadoria  por  tempo  de  contribuição.
Porém,  em  consulta  ao  CNIS,  verifica-se  que  segurado  continua  vertendo  contribuições  à  Previdência.
Assim, deixo consignada a reafirmação da DER, nos termos do Inciso III do Enunciado 1 do CRPS, para o
momento em que implementar os requisitos, limitada a 13/11/2019, EC 103/2019.
CONCLUSÃO:  Diante  do  exposto,  VOTO  no  sentido  de  CONHECER  do  recurso,  para  no  mérito,  NEGAR
PROVIMENTO  ao  INSS.
 
[1]  A  atividade  especial  efetivamente  desempenhada  pelo  segurado,  permite  o  enquadramento  por
categoria  profissional  até  28/04/1995  nos  anexos  dos  Decretos  nº  53.831/64  e  83.080/79,  ainda  que
divergente do registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Ficha ou Livro de Registro de
Empregados, desde que comprovado o exercício nas mesmas condições de insalubridade, periculosidade
ou penosidade.
I  -  É dispensável a apresentação de PPP ou outro formulário para enquadramento de atividade especial
por categoria profissional, desde que a profissão ou atividade comprovadamente exercida pelo segurado
conste nos anexos dos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79.
II - O enquadramento do guarda, vigia ou vigilante no código 2.5.7 do Decreto nº 53.831/64 independe do
uso, porte ou posse de arma de fogo.
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MARCIA FILOMENA MOREIRA
Relator(a)

Declaração de Voto

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

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

Declaração de Voto

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

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acordão: 3ª CAJ/9246/2020

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada em 01/10/2020, ACORDAM os membros
da  3ª  Câmara  de  Julgamento,  em  CONHECER  DO  RECURSO  E  NEGAR  PROVIMENTO  AO  INSS,  POR
UNANIMIDADE, de acordo com o voto do(a) Relator(a) e sua fundamentação.

Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros THALITA MELCHIOR DE LIMA.

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO

Presidente

MARCIA FILOMENA MOREIRA
Relator(a)
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