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Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em razão
da  decisão  da  21ª  Junta  de  Recursos,  que  conheceu  e  deu  parcial  provimento  ao  recurso  ordinário  de
JOAO  ANTUNES  DONIZETTI,  que  reconheceu  o  período  de  14.10.1985  a  24.03.1986,  de  26.01.1988  a
31.10.1988, de 01.11.1988 a 06.10.1989 e de 16.03.1993 a 04.11.1994 como especial, exposto a agente
nocivo  eletricidade,  e  não  reconheceu  o  período  de  17.07.1997  a  01.12.1997  como  especial.  Dessa
forma, concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER.
 
O INSS, em seu Recurso Especial, afirma que não é possível o reconhecimento do período controverso -
14.10.1985 a 24.03.1986, de 26.01.1988 a 31.10.1988, de 01.11.1988 a 06.10.1989 e de 16.03.1993 a
04.11.1994, como especial,  conforme Parecer da Perícia Técnica.
 
O  interessado  apresentou  contrarrazões,  requer  a  manutenção  do  decisório  da  D.  Junta  de  Recursos.
Autoriza  a  reafirmação  da  DER.
 
À fl. 154, consta que o interessado conta com 33 anos, 05 meses e 07 dias de tempo de contribuição até
DER - 22/08/2018. Data de nascimento em 28/07/1958.
 
É o Relatório.
 

Data/Hora: 02/10/2020 16:32:56

3ª Câmara de Julgamento

MINISTÉRIO DA ECONOMIA - MECON
CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - CRPS
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Voto
EMENTA:

APOSENTADORIA  POR  TEMPO  DE  CONTRIBUIÇÃO.  ART  188-A,  INCISO  II,  ALÍNEA  B  DO
DECRETO  3048/99.  O  RECURSO  DO  INSS  É  INTEMPESTIVO,  NÃO  PODENDO  A
INTEMPESTIVIDADE  SER  RELEVADA  POR  NÃO  ESTAR  CONFIGURADA  A  CERTEZA  E  A
LIQUIDEZ  DO  DIREITO  DO  INSS.  §  1º  DO  ART.  305  DO  DECRETO  Nº  3.048,  DE  1999.
ATIVIDADE  ESPECIAL.  ELETRICIDADE.  RECONHECIMENTO.  EXPOSIÇÃO  PERMANENTE  E
HABITUAL.  EXPOSTO.  RESOLUÇÕES  N°  8/2016,  46/2018,  48/2018,  49/2018,  50/2018,
51/2018,  52/2018,  53/2018,  22/2019,  23/2019,  35/2019,  39/2019,  44/2019  DO
CONSELHO  PLENO.   CONCESSÃO  DO  BENEFÍCIO  DE  APOSENTADORIA  POR  TEMPO  DE
CONTRIBUIÇÃO MEDIANTE REAFIRMAÇÃO DA DER. RECURSO DO INSS NÃO CONHECIDO.

Observa-se que o recurso interposto pelo INSS é intempestivo, já que a parte obteve ciência da decisão
no dia 03/09/2019, conforme evento 14, e somente interpôs seu recurso dia 31/03/2020, de acordo com o
evento 16. 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].
 
A matéria dos autos diz respeito à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.
Conforme o art. 188-A, inciso II, alínea b) 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.
 
Sendo que o período controverso dos autos diz respeito ao reconhecimento do período de 14.10.1985 a
24.03.1986, de 26.01.1988 a 31.10.1988, de 01.11.1988 a 06.10.1989 e de 16.03.1993 a 04.11.1994.
 

    •   Empresa  CONSTRUÇÕES  E  COMÉRCIO  CAMARGO  CORREA  S.A,  para  o  período  de  14.10.1985  a
24.03.1986  no  cargo  de  eletricista  instalador,  nas  voltagens  de  220,  380  e  440  V,  fl.  21;
    •   Empresa CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S.A,  para  os  períodos  de 26.01.1988 a
31.10.1988  no  cargo  de  eletricista  de  manutenção  I,  e  de  01.11.1988  a  06.10.1989,  no  cargo  de
eletricista  de  manutenção  II,  exposto  a  tensões  de  250  a  440  V;
    •   Empresa  CONSTRUÇÕES  E  COMÉRCIO  CAMARGO  CORREA  S.A,  para  o  período  de  16.03.1993  a
04.11.1994  no  cargo  de  eletricista  de  manutenção  II,  exposto  a  tensões  de  250  a  440  V;
 
 
Para  o  agente  nocivo  eletricidade,  não  cabe  enquadramento  por  categoria  profissional,  e  sim
reconhecimento de efetiva exposição a agente nocivo eletricidade até 05/03/1997,  de forma habitual  e
permanente,  acima de 250Volts.
 
Enquadramento de atividade especial por exposição a eletricidade acima de 250 volts só é possível até
05/03/1997,  conforme  Resoluções  n°  9/2016,  46/2018,  48/2018,  49/2018,  50/2018,  51/2018,  52/2018,
53/2018,  22/2019,  23/2019,  35/2019,  39/2019,  44/2019  do  Conselho  Pleno.
 
A partir  disso,  o INSS alega que não é possível  o enquadramento no período controverso,  sob o código
1.1.8 do Decreto 53.831/64,  pois  não se comprovou a permanência de exposição ao agente nocivo.
 
As  atividades  exercidas  pelo  segurado  no  período  controverso,  exposto  a  eletricidade,  são:  executar
manutenção  elétrica  de  campo,  instalando  transformadores,  motores  elétricos,  guindastes,  redes
eletricas
 
É preciso observar se é um trabalho que exige exposição ao agente nocivo eletricidade indissociável da
produção do bem, requisito esse assim definido pelo art. 65 do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 1999, na redação dada pelo Decreto nº 4.882, de 2003[2].
 
No caso dos autos, no período de 14.10.1985 a 24.03.1986, de 26.01.1988 a 31.10.1988, de 01.11.1988
a 06.10.1989 e de 16.03.1993 a 04.11.1994, o interessado laborou exposto ao agente nocivo eletricidade

Página: 2

C75269DD1E368C225CF7BD91B8E2A4D72124DABC1743346416CC72E2CD810404
8C406CF5995EC0FB063DE00AAAB08EE57D666889B3ED73D8DC5877E146EA3BBA

A4255B409E6A4AA64B1EDAE9C7B33D22F5A6A7513A1E5F69C59F5D502554CE27

Assinatura do documento:
Assinatura digital do presidente:
Assinatura digital do(a) relator(a):

Protocolo: 44233.874214/2019-75



realizando instalações elétricas. Assim é possível reconhecer o período como especial,  sob código 1.1.8
do Decreto 53.831/64.
 
Com  isso,  é  possível  a  concessão  do  benefício  de  aposentadoria  por  tempo  de  contribuição  mediante
reafirmação  da  DER.
 
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, voto no sentido de não conhecer do Recurso Especial do INSS.
 
[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.  65.  Considera-se  trabalho  permanente,  para  efeito  desta  Subseção,  aquele  que  é  exercido  de
forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do
cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço”.

THALITA MELCHIOR DE LIMA
Relator(a)

Declaração de Voto

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

MARCIA FILOMENA MOREIRA
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/9325/2020

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada em 02/10/2020, ACORDAM os membros
da 3ª Câmara de Julgamento, em NÃO CONHECER DO RECURSO DO INSS, POR UNANIMIDADE, de acordo
com o voto do(a) Relator(a) e sua fundamentação.

Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros MARCIA FILOMENA MOREIRA.

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO

Presidente

THALITA MELCHIOR DE LIMA
Relator(a)
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