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Relatório

Trata-se de recurso especial interposto contra o acórdão proferido pela Egrégia 10ª Junta de Recursos do Conselho de
Recursos do Seguro Social – CRSS.

Carlos Roberto Brito Alves apresentou pedido de aposentadoria por tempo de contribuição no dia 18/10/2016, autuado
sob o NB 42/177.542.285-0. No entanto, o benefício foi negado pelo INSS por não ter comprovado o labor durante 25
anos em atividade sujeita a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do trabalhador.

O acórdão nº 7266/2017 da 10ª Junta de Recursos do Conselho de Recursos do Seguro Social – CRSS (evento nº 12)
deu provimento ao recurso ordinário com a concessão do benefício, pois reconheceu o período de 10/10/2001 até
31/10/2014 como atividade especial.

Inconformado com o acórdão de primeira instância desfavorável ao seu desígnio, o INSS interpôs recurso especial
(evento nº 14), alegando violação do art. 64 e 68 do Decreto 3.048 de 1999, pois a perícia médica não reconheceu o
período de 10/10/2001 até 31/10/2014 como atividade especial.

Contrarrazões apresentadas pelo segurado (evento nº 17), requerendo a manutenção do decisório da Junta de
Recursos.

 

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 22/09/2018 para sessão nº 0535/2018, de 01/10/2018.

Voto

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. LABORAR EM ATIVIDADE SUJEITA A
CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU INTEGRIDADE FÍSICA DO TRABALHADOR.
ART. 57 E 58 DA LEI 8.213 DE 1991 E ARTS. 64 A 70 DO DECRETO Nº 3.048 DE 1999. ATIVIDADE
LABORATIVA COM EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE DE TOLERÂNCIA – O
PPP NÃO DEMONSTRA A MONITORAÇÃO AMBIENTAL COM BASE NA NHO-01. DESNECESSIDADE EM
RAZÃO DA NÃO VINCULAÇÃO LEGAL A APENAS UMA METODOLOGIA – RESOLUÇÃO Nº 26/2018.
RECURSO CONHECIDO E NEGADO AO INSS

Preliminarmente, se conhece do recurso, por ter sido interposto no prazo de trinta dias, conforme prevê o § 1º do art. 305
do Decreto 3.048/99.

A aposentadoria especial está presente no § 1º do art. 201 da Constituição Federal de 1988, vide disposição abaixo:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação
obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei,
a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
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I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
20, de 1998)

§ 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do
regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos
definidos em lei complementar.

 

Destaca-se que a Constituição Federal veda a adoção de quaisquer requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria aos segurados do RGPS, todavia faz a devida ressalva aos trabalhadores que laboram em
condições especiais quando a atividade laborativa é prejudicial à saúde ou à integridade física, bem como aos
segurados portadores de deficiência.

A aposentadoria especial é esmiuçada no art. 57 e 58 da Lei 8.213 e nos arts. 64 a 70 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3.048 de 1999, dentre os quais o art. 57 da Lei 8.213 de 1991, colacionado abaixo,
estipula seus requisitos:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida à 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
(vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

 

Pois bem, o INSS se insurge contra o acórdão da 10ª Junta de Recursos do CRSS que deu provimento ao recurso
ordinário do segurado.

O acórdão hostilizado reconheceu o período de 10/10/2001 até 31/10/2014 como atividade especial.

O INSS interpôs recurso especial alegando violação do art. 64 e 68 do Decreto 3.048 de 1999, pois a perícia médica não
reconheceu o período de 10/10/2001 até 31/10/2014 como atividade especial.

A perícia médica do INSS emitiu pronunciamento sobre a atividade especial às fls. 43 e 44 do PDF, concluído por
enquadrar os períodos de 14/11/1989 até 06/04/1999, 15/03/2000 até 09/10/2001 e 01/11/2014 até 04/10/2016, mas por
não reconhecer como atividade especial o intervalo de 10/10/2001 até 31/10/2014, pois “a partir de 10/10/01, conforme
a IN 58, passou a ser obrigatório realizar dosimetria de ruído com avaliação de pelo menos 75% da jornada. Avaliações
ambientais com uso de decibelímetro não são mais permitidas, pois não são consideradas mais representativas da real
exposição ao agente nocivo, não permitindo mais enquadrar baseados nesta informação”.

Primeiramente, a exigibilidade de apresentar o histograma ou memória de cálculo até 18/11/2003 é contrária à redação
do art. 58, § 1º da Lei 8.213 de 1991, pois a partir de 01/01/2004 basta à apresentação do PPP para a comprovação da
atividade especial e tais exigências foram criadas por instrução normativa, normas que não vinculam este Conselho

Por outro lado, a controvérsia da necessidade de utilizar a NHO-01 da Fundacentro para a monitoração ambiental do
agente nocivo ruído foi superada pelo Conselho Pleno do CRSS, que editou a Resolução nº 26/2018, firmando a tese de
que a NHO-01 não é a única metodologia para auferir o nível de pressão sonora com a finalidade de comprovação de
atividade especial.

Portanto, é cabível o reconhecimento do interstício de 10/10/2001 até 31/10/2014 (94 dB) como atividade especial em
razão de exposição a agente nocivo ruído superior ao limite de tolerância, bem como a monitoração ambiental dos
fatores de risco por profissional legalmente habilitado na forma da Súmula nº 29 da AGU.

Apenas para constar, o segurado faz jus a concessão do benefício, pois preenche 25 anos de atividade especial.

Por todo o exposto, o INSS não assiste razão no manejo do recurso especial, devendo ser mantido o acórdão da Junta
de Recursos.

Conclusão: Voto no sentido de, preliminarmente, conhecer do recurso interposto pelo INSS e, no mérito, negar-lhe
provimento.

GUILHERME LUSTOSA PIRES
Relator(a)

Declaração de Voto

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

THALITA MELCHIOR DE LIMA
Conselheiro(a) Suplente Representante das Empresas
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Declaração de Voto

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

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

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 8702 / 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 INSS, POR UNANIMIDADE, de
acordo com o voto do(a) Relator(a) e sua fundamentação.

Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros THALITA MELCHIOR DE LIMA e RAQUEL
LUCIA DE FREITAS.

GUILHERME LUSTOSA PIRES
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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