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Relatório

Referem-se os autos de pedido de Aposentadoria por Tempo de Contribuição requerida por JOSE MARIA DA SILVA,
nascido em 06/05/1964, com 52 anos na data de entrada do requerimento (DER) em 22/06/2016.

 

Trata-se de RECURSO ESPECIAL interposto pelo INSS em desfavor do Acórdão nº 4336/2017 (evento nº 17), proferido
pela 12 ª Junta de Recursos, que concedeu provimento ao recurso ordinário do segurado enquadramento os períodos
de 29.10.1986 a 24.07.1990 e de 11.01.1995 a 27.04.1995 (marítimo – const. naval) e 04.08.2003 a 16.10.2008, de
01.05.2009 a 03.12.2009, de 24.10.2011 a 27.01.2012 e computando o período de 04.1983 a 06.1985, concedendo o
benefício.

 

A autarquia, mediante recurso especial (evento nº 19), alega que o perito médico do INSS em seu Parecer divergiu
quanto ao enquadramento realizado pela Junta de Recursos dos períodos citados e que o período de 04.1983 a
06.1985 já havia sido computado pelo INSS.

 

O segurado não apresentou contrarrazões.

 

Acerca dos períodos controversos fora apresentado o seguinte formulário:

 

Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido pela empresa Estaleiro Brasfels Ltda. quanto ao período de 04.08.2003 a
16.10.2008 ocasião em que esteve exposto a agente nocivo ruído de 90,8 dB; e de 01.05.2009 a 03.12.2009 ocasião
em que esteve exposto a agente nocivo ruído de 95,2 dB;

 

Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido pela empresa Five Star Ltda. quanto ao período de 24.10.2011 a
27.01.2012 ocasião em que esteve exposto a agente nocivo ruído de 89 dB;

 

Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido pela empresa Five Star Ltda. quanto ao período de 29.10.1986 a
24.07.1990 e de 11.01.1995 a 27.04.1995 sem informação de agente nocivo, informando enquadramento no código
2.4.2 do Decreto 53831/1964;

 

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 30/05/2018 para sessão nº 0374/2018, de 07/06/2018.
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Voto

EMENTA:
RECONHECIMENTO DO PERÍODO TRABALHADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS, EXPOSTO AO FATOR
DE RISCO RUÍDO. SÚMULA Nº 29 DA AGU E SÚMULA Nº 09 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DAS
DECISÕES DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. AUSENCIA DA
IMPLEMENTAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NECESSÁRIO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E NEGADO AO INSS

Recurso tempestivo. Interposto no prazo de trinta dias previsto no § 1º do artigo 305 do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048/99.

 

Inexistência de questão prejudicial ao exame de mérito.

 

A matéria controversa nos autos consiste no enquadramento ou não por agente nocivo ruído nos períodos de
29.10.1986 a 24.07.1990 e de 11.01.1995 a 27.04.1995 (marítimo – const. naval) e 04.08.2003 a 16.10.2008, de
01.05.2009 a 03.12.2009, de 24.10.2011 a 27.01.2012.

 

A aposentadoria por tempo de contribuição integral é devida ao trabalhador que comprovar pelo menos 35 anos de
contribuição paro os homens e 30 anos de contribuição para as mulheres, neste sentido dispõe o artigo 56 do
Decreto 3.048/99:

 

Art. 56.  A aposentadoria por tempo de contribuição será devida ao segurado após trinta e cinco anos de contribuição, se
homem, ou trinta anos, se mulher, observado o disposto no art. 199-A. (Alterado pelo Decreto nº 6.042 - de 12/2/2007 -
DOU DE 12/2/2007).

 

Acerca da conversão de atividade em condições especiais em comum, assim nos fala o artigo 70 do Decreto nº
3.048/99, in verbis:

 

Art.70. A conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum dar-se-á de acordo
com a seguinte tabela: 

 

TEMPO A CONVERTER

MULTIPLICADORES

MULHER (PARA 30) HOMEM (PARA 35)

DE 15 ANOS 2,00 2,33

DE 20 ANOS 1,50 1,75

DE 25 ANOS 1,20 1,40

 

 

§1º A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerá ao disposto na
legislação em vigor na época da prestação do serviço. (Incluído pelo Decreto nº 4.827 - de 3 de setembro de 2003)

 

§2º As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum constantes
deste artigo aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período. (incluído pelo Decreto nº 4.827 - de 3 de setembro de
2003)

 

Cumpre esclarecer que o Relator do processo não está vinculado à manifestação da Assessoria Técnico Médica, sendo
o objetivo do parecer emitido pela perícia médica, apenas, de subsidiar o convencimento do Relator, mas este parecer
não é obrigatório e nem vinculante, conforme inteligência do art.16 do Regimento Interno do CRSS.
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Neste sentido dispõe a Súmula Nº 29 da AGU de 09/06/2008: "Atendidas as 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." 

 

Na hipótese das atividades desenvolvidas na empresa a hipótese das atividades desenvolvidas do período de
04.08.2003 a 16.10.2008 ocasião em que esteve exposto a agente nocivo ruído de 90,8 dB, de 01.05.2009 a 03.12.2009
ocasião em que esteve exposto a agente nocivo ruído de 95,2 dB e de 24.10.2011 a 27.01.2012 ocasião em que esteve
exposto a agente nocivo ruído de 89 dB. Portanto, impõe-se o enquadramento no Código 1.1.6 do Anexo III do Decreto
53.831/64 e Código 2.0.1 do Anexo IV dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99.

 

No que tange à técnica utilizada para aferir a pressão sonora, não é motivo para afastar o enquadramento dos períodos
debatidos, visto que metodologia NHO-01 da FUNDACENTRO foi adotada por ser mais protetiva para o trabalhador que
a metodologia NR-15, que era anteriormente utilizada. A aferição da técnica utilizada na NR-15 usa um incremento de
duplicação de dose (q) igual a cinco, enquanto na NHO-01 o incremento é de três, portanto, o limite de tolerância
apuado na NHO-01 será sempre inferior ao limite de tolerância apurado pela NR-15. Também deve ser considerado que
o segurado é parte hipossuficiente do processo e não pode ser prejudicado por possíveis falhas nos formulários
apresentados que são de responsabilidade do empregador.

 

Insta ressaltar que a extemporaneidade do documento apresentado não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho
sob condições especiais, até porque como as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, supõe-se que em tempos pretéritos a situação era pior ou quando menos igual à constatada na
data da elaboração.

 

Saliento que acerca da matéria debatida fora expedida Resolução nº 41 de 2017 do Conselho Pleno deste órgão, bem
como Memorando Circular 50 DIBEN/DIRSAT/PFE/INSS, acerca da Decisão proferida pela 21a Vara Federal da Seção
Judiciária de Recife/PE na ACP no 0802331-13.2016.4.05.8300/PE. Análise de Laudo Técnico de Condições
Ambientais do Trabalho- LTCAT ou documento substitutivo extemporâneo para comprovação de atividade com
exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde e a integridade física.

 

Com relação ao período de 29.10.1986 a 24.07.1990 e de 11.01.1995 a 27.04.1995 sem informação de agente nocivo,
verificamos que é cabível o enquadramento dos lapsos no código 2.4.2, do Quadro Anexo ao Decreto 53.831/64. Ocorre
que a descrição da atividade no formulário citado é a mesma da executada por um operário de construção e reparo
naval, inclusive ferramentas próprias da função, cabendo seu enquadramento.

 

Dessa forma, é de se concluir que o período deve ser enquadrado conforme acima proposto, posto que foram
exercidas atividades em condições especiais capazes de prejudicar a saúde e a integridade física do requerente.

 

Dessa forma, é de se concluir que os períodos devem ser enquadrados conforme acima proposto, posto que foram
exercidas atividades em condições especiais capazes de prejudicar a saúde e a integridade física do requerente,
devendo a ser mantido os enquadramentos efetuados pela Junta de Recursos.

 

Pelo exposto, VOTO no sentido de, preliminarmente, CONHECER DO RECURSO do INSS para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.

 

 

JULIANA ALVES DE SOUZA LOCATELLI
Relator(a)

Declaração de Voto

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

MARIA LIGIA SORIA
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Conselheiro(a) Titular Representante dos Trabalhadores

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 5807 / 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.

Participou, ainda, do presente julgamento, o(a) Conselheiro(a) MARIA LIGIA SORIA.

JULIANA ALVES DE SOUZA LOCATELLI
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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