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Relatório

Trata-se de recurso especial interposto contra o acórdão proferido pela Egrégia 16ª Junta de Recursos do Conselho de
Recursos do Seguro Social – CRSS.

Oscar Salazar Júnior apresentou pedido de aposentadoria por tempo de contribuição no dia 25/01/2016, autuado sob o
NB 42/174.827.917-0. No entanto, o benefício foi negado pelo INSS por falta de tempo de contribuição.

O acórdão nº 4164/2017 da 16ª Junta de Recursos do Conselho de Recursos do Seguro Social – CRSS (evento nº 11)
deu provimento ao recurso ordinário com a concessão do benefício, pois reconheceu a categoria de geólogo como
atividade especial entre 07/01/1982 até 28/04/1995 no código 2.1.1 do Quadro Anexo do Decreto 53.831 de 1964.

Inconformado com o acórdão de primeira instância desfavorável ao seu desígnio, o INSS interpôs recurso especial
(evento nº 13), alegando violação do Decreto 53.831 de 1964, pois a função de geólogo não está prevista no código
2.1.1. Ademais, decisões judiciais em controle difuso não vinculam o CRSS.

Contrarrazões apresentadas pelo segurado (evento nº 26), requerendo a manutenção do decisório da Junta de
Recursos.

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 22/04/2018 para sessão nº 0285/2018, de 04/05/2018.

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 AO INSS

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 INSS se insurge contra o acórdão da 16ª Junta de Recursos do CRSS que deu provimento ao recurso
ordinário do segurado.

O acórdão hostilizado reconheceu a categoria de geólogo como atividade especial entre 07/01/1982 até 28/04/1995 no
código 2.1.1 do Quadro Anexo do Decreto 53.831 de 1964.

O INSS apresenta recurso especial alegando violação do Decreto 53.831 de 1964, pois a função de geólogo não está
prevista no código 2.1.1. Ademais, decisões judiciais em controle difuso não vinculam o CRSS.

Sendo assim, o código 2.1.1 do Quadro Anexo do Decreto 53.831 de 1964 prevê uma presunção legal de exposição a
fatores de risco para os profissionais de engenharia da especialidade: construção civil, minas, metalurgia e eletricista,
conforme colacionado abaixo:

 

 

 

2.1.1

 

 

 

Engenharia

 

 

 

 

Engenheiros de Construção Civil,

de minas, de metalurgia,

Eletricistas.

 

 

 

Insalubre

 

 

 

 

 

 

25 anos

 

Sendo assim, não o enquadramento do período de 07/01/1982 até 28/04/1995 no código 2.1.1 do Quadro Anexo do
Decreto 53.831 de 1964, pois o segurado exerceu a função de geólogo, atividade a qual necessita demonstrar a efetiva
exposição a agentes nocivos.

Por conseguinte, o segurado apresentou PPP às fls. 56 a 58 do PDF, o qual demonstra exposição a nível de pressão
sonora de 54 dB, intensidade abaixo do limite de tolerância.

Apenas para constar, o INSS está correto nas suas razões recursais, conforme o proibitivo presente no Regimento
Interno do CRSS acerca da aplicação das decisões proferidas em controle difuso de constitucionalidade:

Art. 69. É vedado aos órgãos julgadores do CRSS afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou ilegalidade, de
tratado, acordo internacional, lei, decreto ou ato normativo ministerial em vigor, ressalvados os casos em que:

I - já tenha sido declarada a inconstitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta, após a
publicação da decisão, ou pela via incidental, após a publicação da resolução do Senado Federal que suspender a
sua execução; e

II - haja decisão judicial, proferida em caso concreto, afastando a aplicação da norma, por ilegalidade ou
inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos jurídicos tenha sido autorizada pelo Presidente da República.

 

 Por todo o exposto, o INSS assiste razão no manejo do recurso especial, devendo ser reformado o acórdão Junta de
Recursos para determinar a exclusão do período de 07/01/1982 até 28/04/1995 como atividade especial.

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

GUILHERME LUSTOSA PIRES
Relator(a)
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Declaração de Voto

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

RODRIGO HUGUENEY DO AMARAL MELLO
Conselheiro(a) Suplente Representante das Empresas

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 4750 / 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 AO INSS, POR UNANIMIDADE, de acordo
com o voto do(a) Relator(a) e sua fundamentação.

Participou, ainda, do presente julgamento, o(a) Conselheiro(a) RODRIGO HUGUENEY DO AMARAL MELLO.

GUILHERME LUSTOSA PIRES
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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