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Relatório

Trata-se de duplo recurso especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e por JOSE DE
JESUS, em razão da decisão da 23ª Junta de Recursos, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso ordinário de
interessado, nos termos do Acórdão nº 1562/2018, pois reconheceu como especiais o período de 23/11/1987 a
04/11/1988, 10/01/1989 a 01/02/1989, e 25/11/1989 a 07/02/1990 04/11/1992 a 31/12/1992, 01/01/1993 a 08/07/1993,
de 11/08/93 a 28/09/1993, de 01/11/1993 a 03/01/1994, e homologou o período de 10/01/1989 a 01/02/1989, e de
25/10/1989 a 01/01/1990. Assim, não concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

 

A Análise e Decisão Técnica de atividade especial não reconheceu o período de 11/03/2011 a 25/04/2011, pois o nível
de ruído não foi medido em NEN – Nível de Exposição Normalizado, conforme norma NHO-1 da Fundacentro, evento
24.

 

O INSS, em seu Recurso Especial, argumenta que não é possível a concessão do benefício de aposentadoria por tempo
de contribuição por falta de amparo legal.

  

O interessado apresentou contrarrazões para não conhecimento do recurso do INSS por intempestividade.

 

Em seu Recurso Especial, o recorrente requer a homologação do período de 15/02/1979 a 04/04/1980, 19/03/1980 a
07/04/1980, 29/11/1985 a 08/01/1986, de 21/03/1989 a 11/05/1989, de 03/07/1989 a 03/10/1989, de 09/03/1990 a
01/09/1990. E o reconhecimento do período de 14/04/1986 a 27/05/1986, de 02/06/1987 a 13/10/1987, de 10/01/1989 a
07/02/1990, de 20/03/1998 a 22/11/2000, de 01/09/2003 a 03/06/2004, 01/09/2006 a 03/11/2006, de 04/07/2007 a
10/01/2008, de 07/04/2008 a 17/10/2008, de 07/10/2010 a 03/11/2010, 11/03/2011 a 25/04/2011, de 19/08/2011 a
28/09/2011, de 20/09/2012 a 08/02/2013, de 15/02/2013 a 02/08/2013, de 17/09/2013 a 14/10/2013, de 16/11/2016 a
21/08/2017 como especial. Autoriza a reafirmação da DER. Solicita oportunidade para sustentação oral.

 

A advogada do interessado compareceu à sessão de julgamento.

 

À fl. 414, consta que o interessado conta com 28 anos, 11 meses e 14 dias de tempo de contribuição na DER –
23/05/2017. Em consulta ao CNIS, o último recolhimento se deu em 08/2017. Data de Nascimento: 05/03/1955.

 

Os autos foram baixados em diligência para juntada de laudos técnicos e formulários.

 

É o Relatório.
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Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 17/09/2019 para sessão nº 0609/2019, de 14/10/2019.

Voto

EMENTA:
DUPLO RECURSO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO DO INSS.
INTEMPESTIVO. NÃO PODENDO A INTEMPESTIVIDADE SER RELEVADA POR NÃO ESTAR
CONFIGURADA A CERTEZA E A LIQUIDEZ DO DIREITO DO RECORRENTE. §1º DO ART. 305 DO
DECRETO Nº 3.048, DE 1999. O ART. 16, INCISO II E ART. 54 DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO
DE RECURSOS DO SEGURO SOCIAL. ATIVIDADE ESPECIAL EXPOSTO A AGENTE NOCIVO RUÍDO.
TÉCNICA DE MEDIÇÃO. NR-15 E NHO – 1 FUNDACENTRO. RESOLUÇÃO 26 DO CONSELHO PLENO.
RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE. RECURSO DO INSS NÃO CONHECIDO. RECURSO DO
RECORRENTE. HOMOLOGAÇÃO DE ALGUNS PERÍODOS ANOTADOS NA CTPS. SOLDADOR.
ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL SOLDADOR. CÓDIGO 1.1.4 DO DECRETO N°
53.831/64. EXPOSIÇÃO A OXIACETILENO. RECONHECIMENTO DE PERÍODO ESPECIAL. RUÍDO. NÃO
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO DO
RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO INSS NÃO CONHECIDO E
RECURSO DO SEGURADO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE

RECURSO ESPECIAL DO INSS

Observa-se que o recurso interposto pelo INSS é intempestivo, já que a parte obteve ciência da decisão no dia
16/05/2018, conforme evento 20 – CARTA2, e somente interpôs seu recurso dia 14/08/2018– REQ3, de acordo com o
evento 26. Portanto, ultrapassou o limite legal estabelecido no art. 305, §1° do Decreto n° 3.048/1999.

 

A intempestividade de recurso poderá ser relevada, caso seja demonstrado no mérito dos autos, de forma líquida e certa
o direito da parte, segundo o art. 16, inciso II do Regimento Interno deste Conselho[1].

 

Diante da análise dos autos, verifica-se que a D. Junta de Recursos reconheceu o período controverso de 11/03/2011 a
25/04/2011 exercido como especial. O INSS interpôs Recurso Especial aduzindo que não é possível o reconhecimento
do período controverso por não estar de acordo com norma NHO-1 da Fundacentro.

 

A respeito, destaco que não vejo óbice, no caso concreto, ao uso do procedimento previsto na NR-15, do Ministério do
Trabalho, em vez da metodologia preconizada pela NHO-01 da Fundacentro.

 

Isso porque a metodologia prevista na NHO-01 foi adotada pelo Poder Executivo por ser mais protetiva para o
trabalhador que a da NR 15. Nesta se usa um incremento de duplicação de dose (q) igual a 5 (cinco), enquanto naquela
o incremento é de 3 (três).

 

Desta feita, o limite de tolerância apurado pela NHO-01 será sempre inferior ao limite de tolerância apurado pela NR 15,
de forma que, se o nível de pressão sonora apurado pela NR 15 ultrapassar o limite de tolerância, seguramente o nível
de pressão sonora apurado pela NHO-01 também ultrapassará.

 

A Resolução 26/2018 do Conselho Pleno também pacificou o entendimento de que é possível a utilização do método
dosimetria previsto na NR-15 para aferição de ruído.

 

Como bem preceitua a Resolução n° 73/2018:

 

“APOSENTADORIAESPECIAL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDENCIA. Divergência
jurisprudencial entre as Câmaras de Julgamento no que tange conversão de tempo de atividade especial.
Exigência de histograma e/ou memória de cálculo. Exposição ao agente nocivo ruído com a observância
da técnica de apuração pela NHO-01 da Fundacentro. Competência para análise deste Conselho Pleno
na forma do art. 3° inc. II do Regimento Interno do CRSS aprovado pela Portaria MDAS n° 116/2017.
Pressupostos de Admissibilidade do pedido alcançados na forma do art. 63 do mesmo Regimento. Não é
exigível o fornecimento de histograma e/ou memória de cálculo para o período de 11/10/2001
até18/11/2003, por falta de previsão legal em lei, decreto e ato normativo ministerial vinculativo ao CRSS,
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até18/11/2003, por falta de previsão legal em lei, decreto e ato normativo ministerial vinculativo ao CRSS,
bem como a inexigibilidade dada ao inc. III do art. 280 da IN/INSS n° 77/2015, pela DIRSAT/INSS, ante o
reconhecimento da indisponibilidade de aparelhos de medição no período indicado. A exigência do
ruído em NEN, a partir de 18/11/2003, não é estritamente obrigatória podendo ser aceitas outras
metodologias válidas que atestem o ruído por meio de dosimetria. Precedente do Conselho Pleno.
Pedido de Uniformização conhecido e provido. Necessidade de revisão de ofício do acórdão impugnado
na forma do §12 do art. 63 do Regimento Interno do CRSS. (Processo 44232.635710/2016-72, NB
172.767.666-9, Relator: RODOLFO ESPINEL DONADON, Conselho Pleno, julgado em 28/11/2018).
(Resolução nº 73/2018)”.

 

 

Sendo que o INSS deve exercer seu poder de polícia e fiscalizar os respectivos empregadores à fim de verificar se o
ruído informado está ou não correto, aplicando às medidas cabíveis, inclusive podendo revisar os benefícios
concedidos, caso comprovado o erro na medição do ruído informado no PPP ou no formulário específico, ou seja, o
ônus da prova em contrário cabe à autarquia.

 

No caso concreto, o interessado esteve exposto a agente nocivo ruído de 88,6dB, exercendo o cargo de soldador Tiger,
com técnica utilizada NHO-01 conforme PPP, fls. 234 e 235.

 

Assim, o interessado esteve exposto a níveis de ruído acima do nível de tolerância do estipulado no Decreto n° 3048/99,
anexo IV, código 2.0.1 – 85dB.

 

Com isso, mantenho o decisório da D. Junta de Recursos, para reconhecer o período controverso como especial -
11/03/2011 a 25/04/2011.

 

Portanto, observa-se que restou comprovado nos autos que o INSS não merece a desconsideração da intempestividade
do recurso, por não apresentar direito líquido e certo no mérito dos autos do processo.

 

À luz do inciso I do art. 54 do Regimento Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MDSA nº 116, de 2017,
constitui razão de não conhecimento do recurso, a intempestividade.

 

Ante o exposto, não conheço, pois, do recurso especial do INSS.

 

RECURSO ESPECIAL DO RECORRENTE - JOSE DE JESUS

 

Preenchidos os pressupostos processuais, recurso tempestivo.

 

O recorrente requer a homologação do período de 15/02/1979 a 04/04/1980, 19/03/1980 a 07/04/1980, 29/11/1985 a
08/01/1986, de 21/03/1989 a 11/05/1989, de 03/07/1989 a 03/10/1989, de 09/03/1990 a 01/09/1990. E o
reconhecimento do período de 14/04/1986 a 27/05/1986, de 02/06/1987 a 13/10/1987, de 10/01/1989 a 08/02/1989, de
03/07/1989 a 03/10/1989, de 25/11/1989 a 07/02/1990, de 20/03/1998 a 22/11/2000, de 01/09/2003 a 03/06/2004,
01/09/2006 a 03/11/2006, de 04/07/2007 a 10/01/2008, de 07/04/2008 a 17/10/2008, de 07/10/2010 a 03/11/2010,
11/03/2011 a 25/04/2011, de 19/08/2011 a 28/09/2011, de 20/09/2012 a 08/02/2013, de 15/02/2013 a 02/08/2013, de
17/09/2013 a 14/10/2013, de 16/11/2016 a 21/08/2017 como especial.

 

a ) Período de 15/02/1979 a 04/04/1980, 19/03/1980 a 07/04/1980, 29/11/1985 a 08/01/1986, de 21/03/1989 a
11/05/1989, de 03/07/1989 a 03/10/1989, de 09/03/1990 a 01/09/1990 – CTPS

 

De acordo com o art. 62, §2°, inciso I, alínea a) do Decreto 3048/99 afirma que a Carteira de Trabalho pode ser
considerada como prova de tempo de serviço[2].

 

Sendo que os dados constantes na CTPS devem estar de forma cronológica, sem rasuras, com identificação,
carimbados e assinados.
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No caso concreto, o interessado possuiu cinco CTPS: emitida em 25/09/1973 (fl. 468); emitida em 16/03/1978 (fl. 484);
emitida em 27/10/1982 (fl. 493); emitida em 11/02/1987 (data rasurada, fl. 509); emitida em 07/05/1992 (fl. 520); emitida
em 01/12/2005 (fl. 534), emitida em 22/11/2010 (fl. 543); emitida em 10/01/2011 (fl. 551)

 

15/02/1979 a 04/04/1980 – não possui anotação na CTPS, sendo que já houve homologação do período de
17/04/1979 a 20/06/1980 à fl. 401;

19/03/1980 a 07/04/1980 – anotação na CTPS à fl. 471, carimbado e assinado, anotação sindical, anotação de FGTS;
29/11/1985 a 08/01/1986 – anotação na CTPS à fl. 487, carimbado e assinado;
21/03/1989 a 11/05/1989 – anotação na CTPS à fl. 487, carimbado e assinado;
03/07/1989 a 03/10/1989 – há anotação na CTPS à fl. 510, assinado e carimbado;
09/03/1990 a 01/09/1990 – anotação na CTPS à fl. 511, carimbado e assinado, anotação sindical, alteração salarial,

anotação de FGTS, anotações gerais.

 

Diante disso, somente é possível homologar os períodos de 19/03/1980 a 07/04/1980, 29/11/1985 a 08/01/1986,
21/03/1989 a 11/05/1989, 03/07/1989 a 03/10/1989, e 09/03/1990 a 01/09/1990.

 

b) Período de 14/04/1986 a 27/05/1986, de 02/06/1987 a 13/10/1987, de 10/01/1989 a 07/02/1990, de 20/03/1998 a
22/11/2000, de 01/09/2003 a 03/06/2004, 01/09/2006 a 03/11/2006, de 04/07/2007 a 10/01/2008, de 07/04/2008 a
17/10/2008, de 07/10/2010 a 03/11/2010, 11/03/2011 a 25/04/2011, de 19/08/2011 a 28/09/2011, de 20/09/2012 a
08/02/2013, de 15/02/2013 a 02/08/2013, de 17/09/2013 a 14/10/2013, de 16/11/2016 a 21/08/2017 - especial

 

1. 14/04/1986 a 27/05/1986 e 02/06/1987 a 13/10/1987 - Nordon Industria Metarlúrgicas S/A, como soldador RX, no
setor de obras de montagens, exercendo atividades com oxiacetileno, DIRBEN 8030 à fl. 194;
2. 10/01/1989 a 07/02/1990 - Planejamento e Montagem SVM, exercendo atividade de soldador com corte com oxe-
acetileno, estando em contato com agente nocivo ruído de 88,10 dB(A), não informando a técnica de medição de ruído,
radiações não ionizantes, calor de 29, 1 IBUTG, fumos metálicos, fls. 201, laudo extemporâneo com alterações
ambientais;
3. 20/03/1998 a 22/11/2000 - Techint Eng. E Construção S/A, informando exercer atividade de soldador executando
solda elétrica e oxiacetileno, estando em contato com agente nocivo ruído de 88, 8 dB(A) informando a técnica utilizada
como “dosimetria”, fls. 208; cópia original juntada ao evento 45;
4. 01/09/2003 a 03/06/2004 - Techint Eng. E Construção S/A, informando exercer atividade de soldador, estando em
contato com agente nocivo ruído de 88,7 dB(A)informando a técnica de medição como dosimetria, fls. 214;
5. 01/09/2006 a 03/11/2006 – Jostapé Montagem Industrial Ltda, informando exercer atividade de soldador, exercer
atividade de mestre de tubulação, estando em contato com agente nocivo ruído de 85.6 dB(A), informando a técnica de
medição como dosimetria, fumo metálico (ferro e magnésio), fls. 218;
6. 04/07/2007 a 10/01/2008 – UTC Engenharia S/A – período de 04/07/2007 à 10/01/2008, informando exercer atividade
de soldador, estando em contato com agente químico (cobre, cromo, ferro, Manganês, Sílico, Poeiras), ruído 71 dB(A),
fls. 221, cópia original juntada ao evento 45;
7. 07/04/2008 a 17/10/2008 - Confab Montagens Ltda, informando exercer atividade de soldador, estando em contato
com agente nocivo ruído de 83,5dB(A), fls. 223;
8. 07/10/2010 a 03/11/2010 - NM Engenharia e Construções Ltda, informando exercer atividade de soldador, estando
em contato com agente nocivo ruído de 90 dB(A), informando a técnica NR 15 e fumos metálicos, fls. 232,
9. 11/03/2011 a 25/04/2011 – Estrutural Serviços Industriais Ltda, informando exercer atividade de soldador, estando em
contato com agente nocivo ruído de 88,6 dB(A), informando a técnica utilizada para medição como NHO1
FUNDACENTRO, fls. 234;
10. 19/08/2011 a 28/09/2011 - NM Engenharia e Construções Ltda, informando exercer atividade de soldador, estando
em contato com agente nocivo ruído de 85,1 dB(A), informando a técnica quantitativo, e químico (Manganês, chumbo e
ferro), PPP à fl. 236;
11. 20/09/2012 a 08/02/2013 - Techint Eng. E Construção S/A, informado exercer atividade de soldador, informando
estar em contato com agente nocivo ruído de 78, 6 dB(A), fumos metálicos, vibração, calor (23. 4), fls. 240;
12. 15/02/2013 a 02/08/2013 - Galvão Engenharia S/A, informando exercer atividade de soldador, estando em contato
com agente nocivo ruído de 93 dB(A) informando a técnica de medição como dosimetria, radiações não ionizantes,
fumos metálicos, poeiras respiráveis, fls. 242;
13. 17/09/2013 a 14/10/2013 - Estrutural Serviços Industriais Ltda, informando exercer atividade de soldador, estando
em contato com agente nocivo ruído de 81,3 dB(A), fls. 243;
14. 16/11/2016 a 21/08/2017 – não há formulário

 

Inicialmente não é demais lembrar que tanto a legislação anterior quanto a própria Lei n° 8.213/91, em sua redação
original (art. 57), admitia duas formas de se considerar o tempo de serviço como especial:
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a) mediante enquadramento por categoria profissional, conforme a atividade desempenhada pelo
segurado presumia a lei a sujeição a condições insalubres, penosas ou perigosas;

b) mediante enquadramento por agente nocivo - independentemente da atividade ou profissão exercida,
o caráter especial do trabalho decorria da efetiva exposição a agentes insalubres arrolados na legislação
de regência.

 

Essa situação perdurou até a edição da Lei n.º 9.032, de 1995, que impôs a necessidade de comprovação, pelo
segurado, da efetiva exposição aos agentes agressivos, exigindo ainda que essa exposição fosse habitual e
permanente.

 

Quanto aos períodos especiais, o entendimento consolidado na jurisprudência é de que, até 28/04/1995, é admissível o
reconhecimento da especialidade por categoria profissional ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer
meio de prova (exceto para ruído).  

 

Impõem-se aqui destacar que o mencionado enquadramento por categoria profissional independe da análise dos
formulários, da exposição aos fatores de risco, constituindo-se assim a mera anotação na carteira profissional em meio
probante bastante e suficiente do exercício da atividade em questão.

 

Cabe lembrar a Resolução 04/2016 do Conselho Pleno na qual já fora negado provimento ao pedido de Uniformização
de Jurisprudência feito pelo INSS, reconhecendo que para enquadramento especial por categoria profissional, não é
necessária a apresentação de formulário específico. Vejamos:

“Por estas razões, entende-se que, em se tratando de enquadramento por categoria profissional, até
28/04/1995, não se deve haver exigência da apresentação de formulário próprio, desde que o cargo
esteja devidamente informado na CTPS ou documento equivalente e não deixa dúvida acerca do
exercício da atividade”.

 

Sendo que para enquadramento por categoria profissional de soldador é necessário ser trabalhador nas indústrias
metalúrgicas, de vidro, de cerâmica e de plásticos - soldadores, galvanizadores, chapeadores, caldeireiros, descrito no
código 2.5.3 do Decreto n° 53.831/64 ou trabalhadores expostos a radiações para fins industriais, diagnósticos e
terapéuticos - Operadores de raio X, de rádium e substâncias radiativas, soldadores com arco elétrico e com
oxiacetilênio, aeroviários de manutenção de aeronaves e motores, turbo-hélices e outros no código 1.1.4 do Decreto n°
53.831/64.

 

Diante disso, é possível o enquadramento por categoria profissional soldador sob código 1.1.4 do Decreto n° 53.831/64,
nos períodos de 14/04/1986 a 27/05/1986 e 02/06/1987 a 13/10/1987, 10/01/1989 a 07/02/1990.

 

Quanto aos demais períodos, é necessária à análise quanto ao agente nocivo ruído. Sendo que as atividades especiais
que são exercidas com exposição ao agente nocivo ruído devem ser enquadradas segundo às seguintes legislações:

Até 05/03/97, aplica-se o limite descrito no Decreto n° 53.831/64, código 1.1.6 – maior que 80dB;
De 05/03/97 até 05/05/99, aplica-se o limite descrito no Decreto n°2172/97, anexo IV, código 2.0.1 – maior que 90dB;
De 06/05/99 até 18/11/03, aplica-se o limite descrito no Decreto n° 3048/99, anexo IV, código 2.0.1 – maior que 90dB;
A partir de 19/11/03, aplica-se o limite descrito no art. 2°, código 2.0.1, anexo IV, do Decreto n° 3048/99, modificado

pelo art. 2° do Decreto nº 4.882, de 2003 - maior que 85dB.

 

No caso concreto, os períodos que possuem níveis de ruído acima do limite de tolerância são 20/03/1998 a 18/11/2003,
19/11/2003 a 03/06/2004, 01/09/2006 a 03/11/2006, 04/07/2007 a 10/01/2008, 07/10/2010 a 03/11/2010, 15/02/2013 a
02/08/2013, aplica-se o limite descrito no art. 2°, código 2.0.1, anexo IV, do Decreto n° 3048/99.

 

O período de 10/01/1989 a 07/02/1990 não foi reconhecido como especial ante apresentação de formulário
extemporâneo, e com alteração das condições ambientais.

 

O período de 19/08/2011 a 28/09/2011 informa técnica quantitativa para ruído, sendo que tal técnica não está de acordo
com os procedimentos e metodologias da NR-15 e NHO-01.
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O período de 16/11/2016 a 21/08/2017 por não existir formulário que especifique exposição a agente nocivo.

 

O período de 07/04/2008 a 17/10/2008, 20/09/2012 a 08/02/2013 e de 17/09/2013 a 14/10/2013 apresentam níveis de
ruído abaixo do limite de tolerância.

 

A D. Junta de Recursos reconheceu como especiais o período de 23/11/1987 a 04/11/1988, 10/01/1989 a 01/02/1989, e
25/11/1989 a 07/02/1990, 04/11/1992 a 31/12/1992, 01/01/1993 a 08/07/1993, de 11/08/93 a 28/09/1993, de 01/11/1993
a 03/01/1994, e homologou o período de 10/01/1989 a 01/02/1989, e de 25/10/1989 a 01/01/1990.

 

Em suma os períodos reconhecidos como especiais: 14/04/1986 a 27/05/1986, 02/06/1987 a 13/10/1987, 23/11/1987 a
04/11/1988, 10/01/1989 a 07/02/1990, 04/11/1992 a 31/12/1992, 01/01/1993 a 08/07/1993, de 11/08/93 a 28/09/1993,
de 01/11/1993 a 03/01/1994, 20/03/1998 a 18/11/2003, 19/11/2003 a 03/06/2004, 01/09/2006 a 03/11/2006, 04/07/2007
a 10/01/2008, 07/10/2010 a 03/11/2010, 11/03/2011 a 25/04/2011, 15/02/2013 a 02/08/2013. Acrescentam-se cerca de
04 anos, 04 meses e 28 dias de tempo de contribuição.

 

Períodos homologados: 19/03/1980 a 07/04/1980, 29/11/1985 a 08/01/1986, 10/01/1989 a 01/02/1989, 21/03/1989 a
11/05/1989, 03/07/1989 a 03/10/1989, 25/10/1989 a 01/01/1990 e 09/03/1990 a 01/09/1990, acrescentam-se cerca de
01 ano, 03 meses e 13 dias ao tempo de contribuição do interessado.

 

Passa-se à análise dos requisitos para possibilidade de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

 

Conforme o art. 201, §7° da Constituição Federal c/c o art. 56 do Decreto 3048/99, a aposentadoria por tempo de
contribuição será devida ao segurado após trinta e cinco anos de contribuição, se homem, ou trinta anos, se mulher. E
também deve preencher o requisito de no mínimo 180 contribuições.

 

Observa-se que o recorrente conta 28 anos, 11 meses e 14 dias de tempo de contribuição na DER – 23/05/2017. Com o
acréscimo dos períodos reconhecidos, o interessado totaliza cerca de 34 anos, 07 meses e 25 dias de tempo de
contribuição.

 

Em consulta ao CNIS, o último recolhimento se deu em 08/2017.

 

Diante disso, não é possível a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição por não implementar
tempo de contribuição suficiente.

 

Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do Recorrente, para no mérito, dar-lhe parcial provimento.

[1]“Art. 16. Incumbe ao Conselheiro relator das Câmaras e Juntas:

(...)

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 certeza do direito da
parte;”

 

[2] “ 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 do segurado 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. (Redação dada pelo
Decreto nº 4.079, de 2002)

§2° Subsidiariamente ao disposto no art. 19, servem para a prova do tempo de contribuição que trata o caput: (Redação
dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008).

I - para os trabalhadores em geral, os documentos seguintes: (Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008).
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a) o contrato individual de trabalho, a Carteira Profissional, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, a carteira de
férias, a carteira sanitária, a caderneta de matrícula e a caderneta de contribuições dos extintos institutos de
aposentadoria e pensões, a caderneta de inscrição pessoal visada pela Capitania dos Portos, pela Superintendência do
Desenvolvimento da Pesca, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e declarações da Secretaria da
Receita Federal do Brasil; (Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008)”.

 

 

 

THALITA MELCHIOR DE LIMA
Relator(a)

Declaração de Voto

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

MARIA LIGIA SORIA
Conselheiro(a) Suplente Representante dos Trabalhadores

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 9863 / 2019

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM os membros da 3ª Câmara de
Julgamento do CRPS, NÃO CONHECER DO RECURSO DO INSS E CONHECER DO RECURSO DO RECORRENTE E
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, 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.

THALITA MELCHIOR DE LIMA
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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