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Espécie: APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
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Recorrente: MARCO ANTONIO DE BIASO - Titular Capaz

Recorrido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Assunto: INDEFERIMENTO

Relator: LIVIA MARIA RODRIGUES DE NAZARETH

Relatório

Marco Antonio de Biaso, devidamente qualificado nos autos, requereu o benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição em 10/10/2016.

 

Para requerer o benefício, apresentou cópias dos documentos pessoais e das CTPS e solicitou, ainda, conversão de
atividade alegada como especial, empresa Bianox Ltda:

 

- 01/12/89 a 31/05/92 – Assistente de Produção, exposto a ruído de 97,2 dB(A); 01/06/92 a 30/04/97, comprador, exposto
a ruído de 78,4 dB(A) e 01/05/97 a 31/01/07 Gerente de Produção e 01/02/07 a 20/01/09, Gerente de Solda, exposto a
ruído de 97,2 dB(A). Empresa com Responsável Ambiental até 11/04/05. Forneceu Laudo Técnico de 10/2002 e
informou a manutenção do layout para todo o período laborado.

 

Não convertido pela Perícia do INSS por não atendimento à exigência para que a empresa informasse quais atividades
correlatas às funções conforme indicativos no PPP.

 

O INSS contabilizou o tempo de contribuição do Segurado, apurando 29 anos, 05 meses e 03 dias.

 

O benefício foi indeferido por falta de tempo de contribuição.

 

Desta decisão, o Segurado recorreu à Junta de Recursos.

 

Mantido o ato recorrido administrativamente, a 02ª CA da 27ª Junta de Recursos negou provimento ao apelo do
Segurado. Entendeu que esse não cumpriu com as exigências da SST, motivo que não cabe alterar o entendimento que
indeferiu o pedido.

 

Inconformado, o segurado recorre a este Conselho. Justifica que não recebeu comunicação para saneamento dos
documentos do processo.

 

Em contrarrazões o INSS solicita a manutenção da decisão da Junta de Recursos. Informa carta de exigência recebida
em 06/03/17 mediante assinatura no A.R no endereço cadastrado pelo segurado. O advogado teve vista do processo
em 02/05/17.
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É o relatório.

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 18/04/2018 para sessão nº 0255/2018, de 02/05/2018.

Voto

EMENTA:
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL EM DESACORDO COM
ARTS. 57 E 58 DA LEI N.º 8.213/91. AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SEGURADO NÃO SÃO
PASSÍVEIS DE ENQUADRAMENTO POR GRUPO PROFISSIONAL E TAMPOUCO PERMITEM A
CONVERSÃO EM RAZÃO DOS AGENTES NOCIVOS CITADOS NOS FORMULÁRIOS. A FALTA DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 201 § 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1988, ART. 52 DA LEI 8.213/91, ART.187 E/OU 188 DO DECRETO 3.048/99 IMPEDE A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO AO SEGURADO

Recurso tempestivo.

 

A matéria controversa nestes autos restringe-se a conversão de períodos alegados insalubres.

 

Administrativamente não se pode julgar em desacordo com o exposto em lei, decreto e ato normativo ministerial,
conforme previsto no art. 69 do Regimento Interno do CRSS, aprovado pela Portaria MDAS nº 116/2017.

 

Quanto ao argumento do procurador do segurado de que não houve a correta intimação da diligência não procede
conforme art. 28 e § 3º do Regimento Interno do CRSS, aprovado pela Portaria MDAS nº 116/2017:

 

Art. 28. A intimação será efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama, por
meio eletrônico, ou por outro meio que assegure a regularidade da ciência do interessado ou do seu representante, sem
sujeição a ordem de preferência.

(...)

§ 3º Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço residencial ou profissional declinado nos autos pela
parte, beneficiário ou representante, cumprindo aos interessados atualizar o respectivo endereço sempre que houver
modificação temporária ou definitiva.

 

A carta de exigência foi recebida em 06/03/17 mediante assinatura no A.R no endereço cadastrado pelo segurado. O
advogado teve vista do processo em 02/05/17.

 

Ademais, em recurso especial não forneceu a documentação solicitada. Logo, o processo será analisado da forma em
que se encontra conforme § 2º do art. 35 do Regimento Interno do CRSS:

 

Art. 35 (...)

 

§ 2º Uma vez interposto o recurso, o não cumprimento pelo interessado, de exigência ou providência que a ele
incumbiriam, e para a qual tenha sido devidamente intimado, não implica em desistência tácita ou renúncia ao direito de
recorrer, devendo o processo ser julgado no estado em que se encontra, arcando o interessado com o ônus de sua
inércia.

 

Com o advento da Lei nº 9.032, de 28/04/95, não mais se enquadra por atividade nenhuma função arrolada nos Anexos
dos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79. A comprovação de atividade alegada como especial deve ser feita através de
formulários preenchidos com base em laudo técnico e a exposição deve ser de forma habitual e permanente não
ocasional e intermitente. Eis o disposto nos arts. 57 e 58 e parágrafos da Lei 8.213/91:

 

Art.57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver
trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20
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(vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

(...)

§ 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do
Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de
1995)

 § 4º O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido
para a concessão do benefício. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

 

Art.58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será
definida pelo Poder Executivo.

 

§ 1º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma
estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em
laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho nos termos da legislação trabalhista. (Redação dada pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)

(...)

 

Para exposição ao agente nocivo ruído, temos que a apresentação de laudo técnico sempre foi obrigatória. Ademais,
sobre este fato, este Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS emitiu o Enunciado n.º 20, com o seguinte
teor:

 

“Salvo em relação ao agente agressivo ruído, não será obrigatória a apresentação de laudo técnico pericial para
períodos de atividades anteriores à edição da Medida Provisória n.º 1.523 -10, de 11/10/96, facultando-se ao segurado a
comprovação de efetiva exposição a agentes agressivos à sua saúde ou integridade física mencionados nos formulários
SB-40 ou DSS-8030, mediante o emprego de qualquer meio de prova em direito admitido.” (grifo nosso)

 

Quanto ao nível de exposição ao agente nocivo ruído, resumindo os diferentes níveis por período ao longo dos anos, a
Súmula nº 29 da AGU, de 09/06/2008, menciona: “Atendidas às demais condições legais, considera-se especial, no
âmbito do RGPS, a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis até 05/03/97, superior a 90 decibéis
desta data até 18/11/2003, e superior a 85 decibéis a partir de então."

 

No que tange a técnica de aferição deste agente até 18/11/2003, as técnicas de mensuração do nível de intensidade da
exposição ao agente ruído poderiam ser medições pontuais, nível equivalente, média ou dose. Apenas a partir de
19/11/03 é que o Decreto nº 4.882/2003 estabeleceu que o ruído deveria ser informado em NEN.

 

O período com exposição abaixo do limite de tolerância não pode ser convertido: 01/06/92 a 30/04/97 (78,4 dBs).

 

D e 01/12/89 a 31/05/92 – Assistente de Produção, exposto a ruído de 97,2 dB(A); 01/05/97 a 31/01/07 Gerente de
Produção e 01/02/07 a 20/01/09, Gerente de Solda, a empresa indicou exposição única de 97,2 dB(A), levando a
entender que esse ruído era do ambiente de trabalho. Todavia, descreve o local como “Produção” e a análise do Laudo
Técnico indica Setores de Corte, Montagem, Almoxarifado, Elétrica, Polimento e Mecânica como setores da produção.
Não se observa no laudo as avaliações individuais das funções do segurado. Os níveis de ruído encontrados nos autos
são dos trabalhadores em funções específicas.

 

Nesse sentido, o entendimento da Perícia do INSS é pertinente e não é possível identificar a exposição do segurado nas
funções desenvolvidas, até porque, lendo o Laudo Técnico, o nível informado no PPP de 97,2 dB(A) não aparece em
nenhum setor.

 

Sendo assim, não vejo como reconhecer os citados períodos como especiais. Logo, devem permanecer incluídos no
histórico previdenciário do Segurado como atividades comuns.
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Após a análise das conversões pretendidas, cabe, agora, analisar o tempo de contribuição do requerente.

 

Na redação original do art.52 da Lei 8.213/91, “a aposentadoria por tempo de serviço será devida, cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta)
anos, se do sexo masculino.”

 

Essa redação ficou prejudicada com a Emenda Constitucional n.º 20 de 16/12/98 que alterou o § 7º do art.201 da
Constituição Federal de 1988 alterando o tempo de contribuição para 35 anos se homem e 30 anos de mulher.

 

Todavia foi preservado o direito aqueles segurados que já haviam implementado todos os requisitos para a concessão
do benefício na data da EC n.º 20/98 e para aqueles que estavam na iminência de se aposentar, foi estipulada regras de
transição tudo de acordo com os art.187 e 188 do Decreto 3.048/99, a saber:

 

 Art. 187. É assegurada a concessão de aposentadoria, a qualquer tempo, nas condições previstas na legislação
anterior à Emenda Constitucional nº 20, de 1998, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que, até 16 de
dezembro de 1998, tenha cumprido os requisitos para obtê-la.

 

 Parágrafo único.  Quando da concessão de aposentadoria nos termos do caput, o tempo de serviço será considerado
até 16 de dezembro de 1998, e a renda mensal inicial será calculada com base nos trinta e seis últimos salários-de-
contribuição anteriores àquela data, reajustada pelos mesmos índices aplicados aos benefícios, até a data da entrada
do requerimento, não sendo devido qualquer pagamento relativamente a período anterior a esta data, observado,
quando couber, o disposto no § 9º do art. 32 e nos §§ 3º e 4º do art. 56.

 

 Art. 188.  O segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até 16 de dezembro de 1998, cumprida a carência
exigida, terá direito a aposentadoria, com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando, cumulativamente:
(Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003)

 I - contar cinqüenta e três anos ou mais de idade, se homem, e quarenta e oito anos ou mais de idade, se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e (Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003)

b) um período adicional de contribuição equivalente a, no mínimo, quarenta por cento do tempo que, em 16 de
dezembro de 1998, faltava para atingir o limite de tempo constante da alínea "a". (Redação dada pelo Decreto nº 4.729,
de 2003)

 

No presente processo, conclui-se que não é possível a concessão do benefício na DER, pois o tempo de contribuição do
requerente é inferior ao previsto nos arts. 201 § 7º da CF/88, art. 52 da Lei 8.213/91 e art. 187 Decreto 3.048/99, não
atingindo, ainda, o tempo mínimo e o adicional de contribuição previsto no art.188 do Decreto 3.048/99.

 

Isto posto, nego provimento ao apelo do Segurado.

 

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

LIVIA MARIA RODRIGUES DE NAZARETH
Relator(a)

Declaração de Voto

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

JULIANA ALVES DE SOUZA LOCATELLI
Conselheiro(a) Titular Representante das Empresas
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Declaração de Voto

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

RAQUEL LUCIA DE FREITAS
Conselheiro(a) Suplente Representante do Governo

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 4283 / 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 NEGAR PROVIMENTO AO RECORRENTE, POR
UNANIMIDADE, de acordo com o voto do(a) Relator(a) e sua fundamentação.

Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros JULIANA ALVES DE SOUZA LOCATELLI e
RAQUEL LUCIA DE FREITAS.

LIVIA MARIA RODRIGUES DE NAZARETH
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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