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RELATÓRIO 

Os autos foram encaminhados a esta relatoria para análise de Pedido de 
Uniformização de Jurisprudência formulado pelo interessado, GELSON FELIX DA SILVA em 
face do Acórdão n° 963/2016 prolatado pela l a  Câmara de Julgamento (Evento 38) que, por seu 
turno, conheceu do recurso especial interposto pelo ente autárquico e, no mérito, deu-lhe 
provimento. 

A unidade julgadora retificou a decisão proferida pela 10a Junta de Recursos no 
sentido de desautorizar o enquadraMento do período de 01.03.1983 a 04.03.1996  sob o argumento 
de que, de acordo com a profissiografia, o interessado não estava constantemente exposto aos 
agentes nocivos, descaracterizando a habitualidade e permanência. 

O postulante argumenta que a legislação previdenciária não exige o exercício 
exclusivo da atividade profissional, mas sim o trabalho de forma permanente. Ressalta que a 
exposição permanente é caracterizada pela indissociabilidade entre a exposição ao agente nocivo 
e o processo de produção, pouco importando o tempo de exposição ao agente nocivo. Aproveita a 
oportunidade para anexar o Acórdão n° 4.980/2015, proferido pela l a  Composição Adjunta da 3' 
Câmara de Julgamento. Requer seja solucionada a apontada divergência na interpretação em 
matéria de direito. 

A Douta Presidência da la  Câmara de Julgamento encaminhou os autos ao 
Gabinete do Presidente deste Colendo Conselho de Recursos (Evento 74) que, "por intermédio da 
Chefe de Divisão de Assuntos Jurídicos, entendeu que o pleito do interessado preencheria os 
pressupostos de admissibilidade, sendo o feito a mim distribuído (Evento 77). 

É o relatório. 

VOTO 

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.  ts, 
INCISO II DO ARTIGO 3° E INCISO I DO ARTIGO 63, AMBOS DO 
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REGIMENTO INTERNO DO CRSS, APROVADO PELA PORTARIA MDSA 
N° 116/2017. 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE 
ESPECIAL. §§ 1° E 2° DO ARTIGO 64 E ARTIGO 70, AMBOS DO 
DECRETO N° 3.048/1999. 
INTEMPESTIVIDADE DO PEDIDO. § 2° DO ARTIGO 63 DO RICRSS. 
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO 
CONHECIDO. 

O Pedido de Uniformização de Jurisprudência é um incidente previsto no 
Regimento Interno do Conselho de Recursos do Seguro Social — CRSS, aprovado pela Portaria 
MDSA n° 116, de 20.03.2017, com vistas à equalização da divergência na interpretação da matéria 
de direito entre acórdãos proferidos pelas Câmaras de Julgamento, ou entre esses e Resoluções do 
Conselho Pleno, conforme previsão do artigo 63 do aludido diploma regimental. 

Dispõem, ainda, os §§ 1° e 2° do dispositivo regimental que a divergência deverá 
ser demonstrada mediante indicação de acórdão paradigma proferido nos últimos cinco anos por 
outro órgão julgador ou resolução do Conselho Pleno, e que é de 30 (trinta) dias o prazo para o 
requerimento do Pedido de Uniformização de Jurisprudência e para o oferecimento de 
contrarrazões, contados da data da ciência da decisão e da data da intimação do pedido, 
respectivamente. 

Em adição, o § 3° do aludido artigo 63 menciona que, reconhecida pelo 
Presidente do órgão julgador, em sede de cognição sumária, a existência da divergência, os autos 
do processo serão encaminhados para o Presidente do Conselho Pleno que irá designar relator. Do 
não recebimento do pedido pela Presidência do órgão julgador cabe recurso ao Presidente do 
CRSS, no prazo de trinta dias, conforme previsto no § 4° do artigo supracitado. 

Nos termos do inciso II do artigo 3° do RICRSS, compete ao Conselho Pleno 
uniformizar, no caso concreto, as divergências jurisprudenciais entre as Câmaras de Julgamento 
em sede de recurso especial, mediante emissão de Resolução. 

No caso vertente, todavia, nem todos os pressupostos de admissibilidade estão 
presentes, fato que inviabiliza o conhecimento do Pedido de Uniformização de Jurisprudência. 

Após a prolação do Acórdão n° 963/2016 pela Colenda 1' Câmara de Julgamento 
em 01.02.2016  (Evento 38), o interessado opôs embargos de declaração em 11.04.2016  (Evento 
46) que não foram admitidos em 23.05.2016  por intermédio do despacho pela então Presidente do 
órgão julgador (Evento 55) que, na oportunidade, devolveu os autos para a relatora verificar a 
existência de motivação para revisão de oficio. 

O aresto em referência foi mantido pelos seus próprios fundamentos através do 
despacho exarado pela relatora em 09.08.2016  (Evento 56), o que foi ratificado pela Douta 
Presidência da 1' Câmara de Julgamento em 11.08.2016  (Evento 58). Ato contínuo, o processo foi 
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automaticamente encaminhado para o Serviço de Reconhecimento de Direitos que, em 
12.08.2016,  determinou o cumprimento do Acórdão n° 963/2016 (Evento 60). 

Entretanto, o Pedido de Uniformização de Jurisprudência somente foi 
protocolizado em 08.11.2016  (Evento 67). 

Conforme mencionado, o Regimento Interno deste Colendo Conselho de 
Recursos é claro quando estipula o prazo de 30 (trinta) dias  para que as partes requeiram o Pedido 
de Uniformização de Jurisprudência e ofereçam contrarrazões. Veja-se o teor do § 2° do artigo 63 
do diploma regimental: 

"Art. 63. O Pedido de Uniformização de Jurisprudência poderá ser requerido em 
casos concretos, pelas partes do processo, dirigido ao Presidente do respectivo 
órgão julgador, nas seguintes hipóteses: 
[...] 
§ 2° É de 30 (trinta) dias o prazo para o requerimento do Pedido de 
Uniformização de Jurisprudência e para o oferecimento de contrarrazões, 
contados da data da ciência da decisão e da data da intimação do pedido, 
respectivamente, hipótese em que suspende o prazo para o seu cumprimento.". 

Destaca-se que o prazo é contado a partir da ciência da decisão. 

Esclarece-se, por oportuno, que os incidentes de competência do Conselho Pleno 
não comportam a proposição de relevação da intempestividade prevista no inciso II do artigo 16 
do Regimento Interno do CRSS. A uma porque não estão inseridos nas hipóteses recursais do 
artigo 30 do RICRS S. A duas porque, para análise da certeza e liquidez do direito, é imprescindível 
o reexame de matéria fático-probatória, o que não se admite nos Procedimentos aplicáveis ao 
Conselho Pleno. 

Diante do acima exposto, é o presente para não conhecer do Pedido de 
Uniformização de Jurisprudência, haja vista a extemporaneidade do requerimento. 

CONCLUSÃO: VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO PEDIDO 
DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 

Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2018 

MARI r IGIA SORIA 
elatora 
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DECISÓRIO 

Resolução n" 23/2018 

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM os 
membros do Conselho Pleno, por unanimidade, no sentido de NÃO CONHECER DO PEDIDO 
DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, de acordo com o Voto da Relatora e sua 
fundamentação. 

Participaram, ainda, do presente julgamento os (as) Conselheiros (as): Vânia 
Pontes Santos, Gustavo Beirão Araújo, Paulo Sérgio de Carvalho Costa Ribeiro, Maria Madalena 
Silva Lima, Daniel Áureo Ramos, Maria Alves Figueiredo, Vanda Maria Lacerda,.Nádia Cristina 
Paulo dos Santos Paiva, Daniela Milhomen Souza, Valter Sérgio Pinheiro Coelho, Rodolfo Espinel 
Donadon, Eneida da Costa Alvim e Tarsila Otaviano da Costa. 

Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2018 

1
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Q. ikLeb1 /4.._____-) 
MAR 	LIGIA SORIA 

latora 
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Presidente 
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