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Relatório

 

Trata-se de recurso especial interposto pelo segurado JOAO BATISTA BERNARDES, em razão da decisão da 08ª Junta
de Recursos, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso ordinário, nos termos dos Acórdãos nº 184/2019 e
1591/2019, no sentido de enquadrar 01/03/1999 a 17/07/2000, 26/09/2000 a 08/10/2001, 11/12/2001 a 23/01/2003,
16/04/2003 a 02/04/2004, 02/09/2004 a 07/12/2004 e 18/06/2005 a 02/03/2017, mantendo o indeferimento da
Aposentadoria Especial.

 

O segurado, por intermédio do seu advogado, solicitou o enquadramento como atividade especial do período em que
esteve em gozo de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho de 28/05/1995 a 24/01/1996, argumentando que o INSS
deixou de considerar especial esse intervalo, causando prejuízo na concessão do Aposentadoria Especial.

 

O prazo para o INSS apresentar contrarrazões expirou, devendo ser considerados como razões os motivos do
indeferimento inicial.

 

É o Relatório.

 

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 01/10/2019 para sessão nº 0600/2019, de 09/10/2019.

Voto

EMENTA:
APOSENTADORIA ESPECIAL. O SEGURADO FOI BENEFICIÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ESPÉCIE
ACIDENTARIA. POSSIBILIDADE DE COMPUTAR COMO TEMPO ESPECIAL. ART. 65, PARÁGRAFO
ÚNICO DO DECRETO 3.048/1999. REQUISITOS ATENDIDOS. ARTIGO 64 DO DECRETO 3.048/1999.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO AO SEGURADO

 

Presentes os pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento do recurso, passa-se a análise do mérito.

 

A matéria controversa nos autos refere-se na possibilidade de realizar o enquadramento em atividade especial dos
períodos em que o segurado esteve em gozo de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho, bem como no preenchimento
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dos requisitos para a concessão da Aposentadoria Especial.

 

A concessão da aposentadoria especial dependerá da comprovação do tempo de trabalho permanente, não ocasional
nem intermitente, exercido em condições especiais que prejudiquem à saúde ou integridade física, durante o período
mínimo de 15 anos, 20 anos, e 25 anos, conforme prevê o art. 64 do Decreto nº 3.048/1999[1].

 

O segurado pugna pelo enquadramento como atividade especial do período em que o foi beneficiário de Auxílio-
Doença por Acidente de Trabalho, de 28/05/1995 a 24/01/1996, argumentado que o INSS desconsiderou a
especialidade desse intervalo.

 

O Decreto 3.048/1999 permite enquadrar o período em que o segurado esteve em gozo de benefícios por incapacidade
desde que seja concedido na espécie acidentário, conforme expresso no parágrafo único do artigo 65, in verbis:

 

Art. 65.  Considera-se tempo de trabalho permanente 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.                      (Redação dada pelo Decreto nº 8.123, de 2013)

Parágrafo único.  Aplica-se o disposto no caput aos períodos de descanso determinados pela legislação trabalhista,
inclusive férias, aos de afastamento decorrentes de gozo de benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez acidentários, bem como aos de percepção de salário-maternidade, desde que, à data do afastamento, o
segurado estivesse exposto aos fatores de risco de que trata o art. 68.   (Redação dada pelo Decreto nº 8.123, de 2013)
(grifei)

 

Em consulta ao Cadastro Nacional de Informações Social – CNIS verifica-se que o segurado foi beneficiário de dois
Auxílio-Doença na espécie acidentária de 28/05/1995 a 24/01/1996 (91/057.631.597-6) e de 20/11/1995 a 24/01/1996
(91/101.984.717-1). Da análise do tempo de contribuição apurado pelo ente autárquico observa-se que no período de
28/05/1995 a 24/01/1996, embora o segurado tenha gozado de benefício por incapacidade na espécie acidentaria
(91/057.631.597-6), esse intervalo foi considerado como comum. Portanto, assiste razão o recorrente em pleitear o
cômputo como especial do período de 28/05/1995 a 24/01/1996.

 

Assim, com cômputo de todos os períodos em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença acidentário, o
segurado passar a atender aos requisitos exigidos para a concessão da Aposentadoria Especial pelo art. 64 do Decreto
nº 3.048/1999.

 

CONCLUSÃO – Pelo exposto, VOTO, no sentido, de preliminarmente, CONHECER DO RECURSO, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO.

 

[1] Art. 64.  A aposentadoria especial, uma vez cumprida a carência exigida, será devida ao segurado empregado,
trabalhador avulso e contribuinte individual, este somente quando cooperado filiado a cooperativa de trabalho ou de
produção, que tenha trabalhado durante quinze, vinte ou vinte e cinco anos, conforme o caso, sujeito a condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.  (Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003)

 

LARA CRISTINA SOUTO DA COSTA
Relator(a)

Declaração de Voto

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

DAVID RODRIGUES DA CONCEICAO
Conselheiro(a) Suplente Representante dos Trabalhadores
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Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 9612 / 2019

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 RECORRENTE, POR UNANIMIDADE,
de acordo com o voto do(a) Relator(a) e sua fundamentação.

Participou, ainda, do presente julgamento, o(a) Conselheiro(a) DAVID RODRIGUES DA CONCEICAO.

LARA CRISTINA SOUTO DA COSTA
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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