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Relatório

Processo que retorna a esta Câmara de Julgamento em virtude de oposição de embargos opostos pelo INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face do Acórdão nº 5808/2018 que, por seu turno, concedeu parcial
provimento ao INSS.

 

Argumenta a Autarquia Previdenciária que houve omissão no julgado tendo em vista que não se manifestou com
relação aos períodos de 01.12.2005 a 28.02.2006 e 01.04.2006 a 30.09.2010, reconhecidos como especial, além do
período de 15.12.2005 a 01.01.2015, exercido na condição de titular de empresa individual.

 

Requer, pois, o reexame dos autos para que esta instância se pronuncie.

 

Referem-se os autos de pedido de Aposentadoria por Tempo de Contribuição requerida por ALTINO PEREIRA DOS
SANTOS, nascido em 14/03/1961, com 53 anos na data de entrada do requerimento (DER) em 14/03/2014.

 

Trata-se de RECURSO ESPECIAL (evento nº 53) interposto pelo INSS em desfavor do Acórdão nº 7089/2015 (evento nº
38), proferido pela 09ª Junta de Recursos, que concedeu provimento ao recurso ordinário do segurado enquadrando os
períodos de 19/05/1981 a 10/08/1981, 01/06/1982 a 23/10/1982, 03/11/1982 a 31/03/1983, 18/04/1983 a 30/11/1983,
01/12/1983 a 31/03/1984, 23/04/1984 a 14/11/1984, 19/11/1984 a 13/04/1985, 02/05/1985 a 31/10/1985, 11/11/1985 a
15/05/1986 e de 27/05/1986 a 30/08/1986, 04/05/1995 a 05/03/1997, 01/12/2005 a 28/02/2006 e de 01/04/2006 a
30/09/2010, 02/08/1978 a 30/10/1978, 01/07/1979 a 30/11/1979 e de 01/06/1980 a 20/06/1980.

 

O INSS, mediante recurso especial (evento nº 53), alega que não caberia enquadramento por categoria profissional no
código 2.2.1 do Decreto 53.831/64 no período citado encontra-se o enquadramento em dissonância com o
Parecer/CONJUR/MPS nº32/2009.

 

O segurado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão ora recorrida.

 

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 05/07/2018 para sessão nº 0408/2018, de 12/07/2018.

Voto
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EMENTA:
EMBARGOS OPOSTOS PELO INSS. PEDIDO ACOLHIDO PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA.
INTEMPESTIVIDADE. O RECURSO DO INSS É INTEMPESTIVO, PODENDO A INTEMPESTIVIDADE SER
RELEVADA, POR ESTAR CONFIGURADA A CERTEZA E A LIQUIDEZ DO DIREITO DO RECORRENTE.
EMBARGO CONHECIDO E PROVIDO AO SEGURADO

Primeiramente importa salientar que os embargos serão acatados para que, com base no aludido artigo 58 do RICRPS,
seja sanada a contradição apontada pela Autarquia Previdenciária.

 

Isso porque o acórdão embargado realmente fora omisso no que concerne ao período de 15.12.2005 a 01.01.2015,
exercido na condição de titular de empresa individual vez que não se manifestou fato equivocado, corrigido a seguir.

 

O recurso é intempestivo, uma vez que a autarquia tomou ciência da decisão da 09ª Junta de Recursos em 03/07/2015
(evento nº 39), tendo protocolizado seu recurso às Câmaras de Julgamento deste Conselho em 04/09/2017 (evento nº
53), mais de 30 dias após a ciência da decisão a quo.

 

Tendo vista que o prazo para interposição de recurso a qualquer das instâncias deste Conselho é de 30 dias, conforme
§ 1º do art. 305 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 1999, a recorrente
deveria ter protocolado seu recurso junto a este Conselho até o dia 19/10/2015, o que não ocorreu.

 

De se ressaltar que este Conselho poderá relevar a intempestividade, caso estivesse demonstrada, nos autos, a certeza
e a liquidez do direito do recorrente, em conformidade com o que dispõe o inciso II do art. 16 do Regimento Interno deste
Conselho, aprovado pela Portaria nº 116, de 2017.

 

Art. 16. Ao Conselheiro relator das Câmaras e Juntas incumbe:

(...)

 

II - propor à composição julgadora relevar a intempestividade de recursos, no corpo do próprio voto, quando
fundamentadamente entender que, no mérito, restou demonstrada de forma inequívoca a liquidez e a certeza do
direito da parte; (grifo nosso)

 

Contudo, tais atributos do direito do recorrente estão presentes nos autos.

 

A matéria controversa nos autos consiste no enquadramento ou não do período de 19/05/1981 a 10/08/1981,
01/06/1982 a 23/10/1982, 03/11/1982 a 31/03/1983, 18/04/1983 a 30/11/1983, 01/12/1983 a 31/03/1984, 23/04/1984 a
14/11/1984, 19/11/1984 a 13/04/1985, 02/05/1985 a 31/10/1985, 11/11/1985 a 15/05/1986 e de 27/05/1986 a
30/08/1986, 02/08/1978 a 30/10/1978, 01/07/1979 a 30/11/1979 e de 01/06/1980 a 20/06/1980.

 

A aposentadoria por tempo de contribuição integral é devida ao trabalhador que comprovar pelo menos 35 anos de
contribuição paro os homens e 30 anos de contribuição para as mulheres, neste sentido dispõe o artigo 56 do
Decreto 3.048/99:

 

Art. 56.  A aposentadoria por tempo de contribuição será devida ao segurado após trinta e cinco anos de contribuição, se
homem, ou trinta anos, se mulher, observado o disposto no art. 199-A. (Alterado pelo Decreto nº 6.042 - de 12/2/2007 -
DOU DE 12/2/2007).

 

Acerca da conversão de atividade em condições especiais em comum, assim nos fala o artigo 70 do Decreto nº
3.048/99, in verbis:

 

Art.70. A conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum dar-se-á de acordo
com a seguinte tabela: 

 

MULTIPLICADORES
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TEMPO A CONVERTER
MULHER (PARA 30) HOMEM (PARA 35)

DE 15 ANOS 2,00 2,33

DE 20 ANOS 1,50 1,75

DE 25 ANOS 1,20 1,40

 

 

§1º A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerá ao disposto na
legislação em vigor na época da prestação do serviço. (Incluído pelo Decreto nº 4.827 - de 3 de setembro de 2003)

 

§2º As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum constantes
deste artigo aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período. (incluído pelo Decreto nº 4.827 - de 3 de setembro de
2003)

 

Acerca do enquadramento do período de 19/05/1981 a 10/08/1981, 01/06/1982 a 23/10/1982, 03/11/1982 a 31/03/1983,
18/04/1983 a 30/11/1983, 01/12/1983 a 31/03/1984, 23/04/1984 a 14/11/1984, 19/11/1984 a 13/04/1985, 02/05/1985 a
31/10/1985, 11/11/1985 a 15/05/1986 e de 27/05/1986 a 30/08/1986, 02/08/1978 a 30/10/1978, 01/07/1979 a
30/11/1979 e de 01/06/1980 a 20/06/1980, faz-se necessária a seguinte análise:

 

No que diz respeito aos trabalhadores amparados pela Lei Complementar nº 11/71 (FUNRURAL), concluiu o
Parecer/CONJUR/MPS/Nº 32/2009, que não fazem jus ao enquadramento especial e conversão para fins de
aposentadoria, pois as atividades amparadas pelo regime do FUNRURAL não ensejavam a possibilidade do
enquadramento e conversão especial, uma vez que, não havia a previsão de Aposentadoria Especial no referido
regime.

 

Recentemente, o Conselho Pleno, consubstanciada na Resolução 15/2011, pelo então relator Mario Humberto Cabus
Moreira, relativo ao enquadramento como especial do trabalhador rural, que concluiu:

 

  “Assim, a partir de um exame sistemático da legislação previdenciária, parece-me adequada a interpretação de que o
enquadramento do tempo de atividade do trabalhador rural, segurado empregado, sob o código 2.2.1 do Quadro anexo
ao Decreto no 53.831, de 25/03/1964, para os efeitos de reconhecimento de tempo especial, é possível quando o
regime de vinculação for o da Previdência Social Urbana, e não o da Previdência Rural, para os períodos anteriores à
unificação de ambos os regimes pela Lei no 8.213/91; sendo evidente que não há distinção a fazer para a situação de
vinculação previdenciária a partir de então. Por fim, essa possibilidade de enquadramento, segundo a categoria
profissional (trabalhador na agropecuária), aplica-se ao tempo de atividade rural exercido até 28/04/1995, data de
edição da Lei nº 9.032/95, e não se restringe à atividade simultânea na lavoura e pecuária.”

 

A respeito do entendimento firmado na referida Resolução 15/2011, ao tratar da possibilidade de enquadramento do
tempo de atividade do trabalhador rural apenas na hipótese em que o regime de vinculação for da Previdência Social
Urbana é necessário tecer breve comentário.

 

Acontece que nem sempre o Trabalhador Rural foi abrangido pelos benefícios da legislação Previdenciária.
Anteriormente a Lei nº 8213/91, que veio a unificar os regimes do trabalhador rural e do trabalhador urbano, a Lei
Orgânica da Previdência Social – LOPS (Lei nº 3.807/60), não era aplicável aos trabalhadores rurais, ou seja, os
trabalhadores rurais não tinham qualquer proteção.

 

Posteriormente, a Lei Complementar nº 11/71 criou o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural – PRORURAL,
sendo sua gestão conferida ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural – FUNRURAL, conferindo direitos ao
trabalhador rural, mas subordinando ao referido regime: os safristas; os trabalhadores rurais de empresa agroindustrial
empregados exclusiva e comprovadamente em outras culturas que não a da matéria prima utilizada pelo setor industrial.

 

Contudo, cabe ressaltar, que tal regime não assegurou a Aposentadoria Especial ao trabalhador rural.
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Sendo assim, e levando-se em consideração o Parecer/CONJUR/MPS/Nº 32/2009, a Resolução 15/2011 do Conselho
Pleno do CRPS e o art. 70, § 1º, do RPS, para o caso concreto entende-se que não é possível o enquadramento dos
períodos de 19/05/1981 a 10/08/1981, 01/06/1982 a 23/10/1982, 03/11/1982 a 31/03/1983, 18/04/1983 a 30/11/1983,
01/12/1983 a 31/03/1984, 23/04/1984 a 14/11/1984, 19/11/1984 a 13/04/1985, 02/05/1985 a 31/10/1985, 11/11/1985 a
15/05/1986 e de 27/05/1986 a 30/08/1986, 02/08/1978 a 30/10/1978, 01/07/1979 a 30/11/1979 e de 01/06/1980 a
20/06/1980, pois o regime de vinculação do segurado era o da Previdência Social Rural já que a partir de 01/01/1974 o
trabalhador rural em regra tornava-se beneficiário do PRORURAL.

 

Por fim destaco o Enunciado nº 33 do Conselho Pleno deste CRPS:

 

"Para os efeitos de reconhecimento de tempo especial, o enquadramento do tempo de atividade do trabalhador rural,
segurado empregado, sob o código 2.2.1 do Quadro anexo ao Decreto nº 53.831, de 25 de março de 1964, é possível
quando o regime de vinculação for o da Previdência Social Urbana, e não o da Previdência Rural (PRORURAL), para os
períodos anteriores à unificação de ambos os regimes pela Lei nº 8.213, de 1991, e aplica-se ao tempo de atividade
rural exercido até 28 de abril de 1995, independentemente de ter sido prestado exclusivamente na lavoura ou na
pecuária."

 

Com relação ao período de 01/12/2005 a 28/02/2006 e de 01/04/2006 a 30/09/2010 – Altino Pereira dos Santos
Transporte ME (págs.369/371) – motorista – PPP informa exposição a ruído de 85,9 dB (A) e a hidrocarbonetos
aromáticos, e consta informação de responsável pelos registros ambientais em tais períodos, portanto, a exposição a
nível de ruído que ultrapassa o limite de tolerância de 85 dB (A).

 

No que tange à técnica utilizada para aferir a pressão sonora, não é motivo para afastar o enquadramento dos períodos
debatidos, visto que metodologia NHO-01 da FUNDACENTRO foi adotada por ser mais protetiva para o trabalhador que
a metodologia NR-15, que era anteriormente utilizada. A aferição da técnica utilizada na NR-15 usa um incremento de
duplicação de dose (q) igual a cinco, enquanto na NHO-01 o incremento é de três, portanto, o limite de tolerância
apurado na NHO-01 será sempre inferior ao limite de tolerância apurado pela NR-15. Também deve ser considerado
que o segurado é parte hipossuficiente do processo e não pode ser prejudicado por possíveis falhas nos formulários
apresentados que são de responsabilidade do empregador.

 

Com relação ao período de o período de contribuição o período de 15/12/2005 a 1º/1/2015, laborado como titular da
empresa individual Altino Pereira dos Santos – Transporte – ME, devendo ser observado apenas a concomitância com
períodos de trabalho já computados, temos de discordar, pois, com a publicação da Lei nº 10.666 de 08/05/2003, a partir
da competência 04/2003, a responsabilidade por reter e recolher a contribuição previdenciária do prestador de serviço,
inclusive o cooperado e o empresário, passou a ser da empresa tomadora de serviço:

 

“Art. 4º Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço,
descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo
até o dia 20 (vinte) do mês seguinte ao da competência, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver
expediente bancário naquele dia. (Redação dada pela Lei nº 11.933, de 2009)”

 

Isso posto, de acordo com o art. 57 da Lei 8.213/91, deverá a decisão da Junta de Recursos ser reformada, com a
relevação da intempestividade na forma do artigo16 inciso II do Regimento Interno.

 

VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO EMBARGO para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para sanar a
contradição apontada, e no sentido de, CONHECER DO RECURSO do INSS, para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO.

 

JULIANA ALVES DE SOUZA LOCATELLI
Relator(a)
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Declaração de Voto

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

MARIA LIGIA SORIA
Conselheiro(a) Titular Representante dos Trabalhadores

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 6750 / 2018

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM os membros da 3ª Câmara de
Julgamento do CRPS, em CONHECER DO EMBARGO DO RECORRENTE E DAR-LHE PROVIMENTO, POR
UNANIMIDADE, de acordo com o voto do(a) Relator(a) e sua fundamentação.

Participou, ainda, do presente julgamento, o(a) Conselheiro(a) MARIA LIGIA SORIA.

JULIANA ALVES DE SOUZA LOCATELLI
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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