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Relatório

Trata-se de recurso especial interposto por JOVIEL BUENO LOLI, contra o Acórdão nº 1560/2018, exarado pela 09ª
Junta de Recursos, que deu parcial provimento ao recurso ordinário do interessado, reconhecendo o período de
26/08/1996 a 31/12/1997 exercido sob condições expostas à agente nocivo ruído.

 

O recorrente, em Recurso Especial, alega que o período de 26/08/1996 a 18/06/1998, trabalhado na empresa Correntes
Industriais IBAF, não foi analisado, pois a sentença trabalhista discutiu direitos rescisórios. Quanto ao período de
19/01/1987 a 20/05/1996, e de 01/02/2000 a 31/07/2008, trabalhado na empresa Ceralit S/A, o laudo técnico não é
extemporâneo e está devidamente assinado por engenheiro. Autoriza reafirmação da DER.

 

O INSS não apresentou contrarrazões.

 

Destacam-se os seguintes documentos:

PPP da empresa Ceralit S/A, do período de 01/02/2000 a 31/07/2008, fl. 107;
PPP da empresa Ceralit S/A, do período de 19/01/1987 a 31/08/1987, fl. 108;
DIRBEN 8030 do período de 26/08/1996 a 18/06/1998, fl. 146;
Laudo de avaliação ambienta da empresa Correntes Industriais IBAF, fls. 149-160;
Laudo técnico pericial individual da empresa Ceralit S/A, de 14/02/2005, para o período de 19/01/1987 a 20/05/1996,

com assinatura do responsável técnico, fl. 161-165;
Avaliação e decisão Técnica de atividade especial, fls. 172-173
Sentença trabalhista, fl. 230;
Análise e decisão Técnica de atividade especial enquadrando o período de 26/08/1996 a 18/06/1998, fl. 407;

 

À fl. 414, consta que o interessado conta com 27 anos, 05 meses e 02 dias de tempo de contribuição na DER –
04/09/2015, mas com cômputo até 13/03/2015. Data de Nascimento: 04/03/1967.

 

Diante da alegação do INSS que o Laudo Técnico Pericial Individual da empresa Ceralit S/A foi emitido por profissional
não habilitado, pois a data de emissão de seu CREA foi em 2008, e o Laudo elaborado em 2005, solicitou-se:

O engenheiro RICARDO ANTONIO CASTRO MANDOLESI, RNP  2605401227, Crea – SP, junte documento que
comprove a data de sua formação como engenheiro de segurança do trabalho.

 

É o Relatório.
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Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 02/10/2019 para sessão nº 0613/2019, de 15/10/2019.

Voto

EMENTA:
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ART. 201, § 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO. VÍNCULO
ANOTADO EXTEMPORANEAMENTE POR FORÇA JUDICIAL. NÃO JUNTOU DOCUMENTOS QUE
COMPROVEM O VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ART. 55, §3° DA LEI N° 8213/91. ENUNCIADO 04 DO CRPS.
ART. 25, INCISO III DA LEI 8213/91. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. É POSSÍVEL APRECIAR LAUDO
EXTEMPORÂNEO. SÚMULA 68 DA TNU. MEMORANDO CIRCULAR 50 DIBEN/DIRSAT/PFE/INSS. LIMITES
ACIMA DO DESCRITO NO DECRETO 3048/99, CÓDIGO 2.0.1. HÁ RESPONSÁVEL TÉCNICO
LEGALMENTE HABILITADO. FAZ JUS À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO MEDIANTE REAFIRMAÇÃO DA DER. ENUNCIADO 05 DO CRPS. RECURSO DO
RECORRENT CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARCIALMENTE AO SEGURADO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recurso tempestivo, passa-se à análise do mérito.

 

A matéria dos autos diz respeito à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Conforme o art.
201, §7° da Constituição Federal c/c o art. 56 do Decreto 3048/99, a aposentadoria por tempo de contribuição será
devida ao segurado após trinta e cinco anos de contribuição, se homem, ou trinta anos, se mulher. E também deve
preencher o requisito de no mínimo 180 contribuições.

 

 

1. Período de 26/08/1996 a 18/06/1998 – ação trabalhista

 

O período controverso foi laborado para empresa Correntes Industriais IBAF. Sendo reconhecido em sede de juízo
trabalhista a data de demissão de 18/06/1998. Uma vez que o juiz do trabalho fixou a data fim em 18/06/1998 diante das
alegações do recorrente, pois a empresa não compareceu na audiência, fl. 230.

 

Em consulta ao CNIS, consta que o último recolhimento efetuado foi em 12/1997.

 

O recorrente insurge contra a decisão da D. Junta de Recursos que reconheceu o período somente de 26/08/1996 a
31/12/1997.

 

O art. 55, §3° da Lei n° 8213/91 preconiza sobre o reconhecimento de vínculo empregatício por meio de decisão
judicial, sendo que só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova
exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no
Regulamento[1].

 

O Enunciado n° 4 do Conselho de Recursos do Seguro Social – CRSS, também aborda a questão de reconhecimento
de vínculo empregatício por meio da esfera judicial:

“Consoante inteligência do §3°, do artigo 55, da Lei n° 8.213/91, não será admitida como eficaz para
comprovação de tempo de contribuição e para os fins previstos na legislação previdenciária, a ação
Reclamatória Trabalhista em que a decisão não tenha sido fundamentada em início razoável de prova
material contemporânea constante nos autos do processo.”

 

No caso concreto, não discute a respeito da existência ou não do vínculo empregatício, e sim da duração desse vínculo.
Uma vez que a data de demissão foi fixada em sede de juízo trabalhista.

 

Em reclamatória trabalhista, fl. 211, o interessado informou que as atividades da empresa se paralisaram em
18/06/1998, mas que não houve aviso ou notificação, além de não efetuar o pagamento de salários ou somente com
atrasos, e também sem efetuar baixa na CTPS de seus empregados.
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À fl. 230, consta que não houve audiência de conciliação, uma vez que a empresa não compareceu. Desta feita, o juízo
do Trabalho determinou anotação da data de saída na CTPS em 18/06/1998 somente com base no depoimento pessoal
do interessado.

 

Observa-se que pelos documentos dos autos, não há nenhuma prova material, documental de que a data fim da relação
de empregado se deu em 18/06/1998. E sim que o Juiz do Trabalho fixou tal data conforme alegações do recorrente.

 

Diante da ausência de início de prova material que confirme as alegações do recorrente, resta considerar somente as
informações contidas no CNIS, de acordo com art. 19 do Decreto n° 3048/99[2], que diz respeito à consideração dos
dados constantes no CNIS. Sendo que há último recolhimento em 12/1997.

 

Portanto, ratifico a decisão da D. Junta de Recursos, para não homologar a data de saída em 18/06/1998.

 

2. Período de 19/01/1987 a 20/05/1996, e de 01/02/2000 a 31/07/2008 – laudo extemporâneo, sem responsável
técnico, em desacordo com NHO-1

 

O período controverso foi laborado na empresa Ceralit S/A.

 

No período de 19/01/1987 a 20/05/1996, o recorrente laborou como operador no setor de produção, exposto a agente
nocivo ruído de 91dB (A), fl. 126, técnica decibelímetro. Laudo Técnico Pericial Individual de 14 de fevereiro de 2005,
informa que o recorrente esteve exposto a agente nocivo ruído de 91dB (A), conforme método NHO-1, fls. 161-164.

 

No período de 01/02/2000 a 31/07/2008, o recorrente também laborou como operador, exposto a agente nocivo ruído de
91,18dB (A), PPP fl. 123, técnica decibelímetro.

 

A avaliação e decisão técnica de atividade especial não reconheceu os períodos, como especiais, pois:

Os laudos técnicos são extemporâneos, laborados em 14/02/2005, e com assinaturas em datas posteriores a essa
elaboração;

A emissão da carteira de identidade profissional em 12/06/2008, posterior à data de elaboração do laudo técnico;
laudo ambiental extemporâneo e não anexou declaração de manutenção de layout;
PPP não está conforme técnica de NHO-1

 

De acordo com o art. 58, §1° da Lei n° 8213/91, o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT deve
ser assinado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança devidamente habilitados nos Conselhos
Regionais[3].

 

Este Conselho já assentou o entendimento que laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à
comprovação da atividade especial, como preconiza a Súmula 68 da Turma Nacional de Uniformização Dos Juizados
Especiais Federais – TNU.

 

Cabe destacar, ainda, o Memorando Circular 50 DIBEN/DIRSAT/PFE/INSS que assenta sobre a LTCAT extemporâneo:

“2. Dessa forma, para fins do cumprimento do item 1.1, que se refere à análise do LTCAT ou documento
substitutivo, deverão ser observados os seguintes procedimentos:

(...)

b) o fato de o laudo ser extemporâneo e de haver mudança de layout, de substituição de máquinas e
equipamentos e de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo, não
poderá levar à desconsideração do laudo, quando esta documentação contiver informações de
forma fundamentada que, mesmo com tais alterações, havia a presença do agente nocivo;

(...)

d) o documento extemporâneo que contiver essas características não poderá ser desconsiderado
unicamente pelo fato de ser ‘extemporâneo’”.

Assinatura do documento:
PcnBDcAwCAPAVbpAJAwGQ2bL8FWltvc9CazmwJGsaFqMvRxHQgog26dbnebxdcTTbGYpQlV0mNsPxw2zYAt5Adu1YTc

Assinado digitalmente pelo presidente: b843383627093f419f5d91272d74e008 
Assinado digitalmente pelo(a) relator(a): 24aa7d29d7f58b6b34453b502420a894



 

Há Resoluções nº 37/2015, 74/2018 do Conselho Pleno deste CRPS que uniformizou o entendimento de que o LTCAT
extemporâneo pode ser utilizado para reconhecer atividade especial, nos seguintes termos da Resolução 74/2018:

 

APOSENTADORIAPOR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDENCIA. PRESSUPOSTOSDE ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO ALCANÇADOS NA FORMA
DO ART. 63 DO MESMOREGIMENTO. ATIVIDADE NOCIVA. AGENTE RUÍDO. EXIGÊNCIA DE
REQUISITOS. RECURSO CONHECIDOE PARCILAMENTE PROVIDO. 1. Não há constatação de
divergência sobre tese jurídica em matéria de direito sobre a definição da metodologia para a aferição do
agente nocivo ruído, não tendo acatado o pedido de uniformização requerido pelo segurado. 2. A
extemporaneidade do laudo técnico é matéria de direito sedimentada neste Conselho de Recursos
conforme resoluções e ato administrativo autárquico, sendo acolhida a uniformização de jurisprudência.
3. Pedido de Uniformização de Jurisprudência parcialmente provido. (Processo 44232.118589/2014-
57,NB 166.886.077-2, Relatora: Tarsila Otaviano da Costa, Conselho Pleno, julgado em 28/11/2018)
(Resolução nº 74/2018)

 

 

A partir disso, é possível a consideração do LTCAT extemporâneo, desde que exista fundamentação de que não houve
mudança de layout, substituição de máquinas ou equipamentos, ou alteração no ambiente de trabalho.

 

No caso dos autos, o interessado juntou Laudo Técnico Pericial Individual de 14 de fevereiro de 2005. À fl. 161 do
laudo, consta informação de que não houve mudança de layout no setor laborado. Portanto, não merece prosperar
o argumento de que o laudo é extemporâneo, e os períodos não podem ser avaliados.

 

Quanto ao registro em Conselho de Classe do engenheiro que elaborou o laudo técnico, o INSS alegou que sr.
Ricardo Antonio Castro Mandolesi possui emissão da carteira de identidade profissional em 12/06/2008, posterior à
data de elaboração do laudo técnico.

 

Em sede de diligência, ao evento 39, o interessado juntou registro no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
– CONFEA desde 28/01/1994 como engenheiro civil, e também certificado de conclusão de curso de especialização
em Engenharia de Segurança do Trabalho do sr. Ricardo Antonio Castro Mandolesi, concluído em 28/11/1996. Com
isso, o argumento do INSS também não merece guarida, já que existe a devida assinatura de laudo técnico por
engenheiro de segurança do trabalho.

 

O INSS alega também que não é possível o enquadramento do período controverso em face da exposição ao agente
nocivo ruído, por entender que o nível de pressão sonora teria sido indicado sem a observância da metodologia a que
se refere a NHO-01 da Fundacentro.

 

A respeito, destaco que não vejo óbice, no caso concreto, ao uso do procedimento previsto na NR-15, do Ministério do
Trabalho, em vez da metodologia preconizada pela NHO-01 da Fundacentro.

 

Isso porque a metodologia prevista na NHO-01 foi adotada pelo Poder Executivo por ser mais protetiva para o
trabalhador que a da NR 15. Nesta se usa um incremento de duplicação de dose (q) igual a 5 (cinco), enquanto naquela
o incremento é de 3 (três).

 

Desta feita, o limite de tolerância apurado pela NHO-01 será sempre inferior ao limite de tolerância apurado pela NR 15,
de forma que, se o nível de pressão sonora apurado pela NR 15 ultrapassar o limite de tolerância, seguramente o nível
de pressão sonora apurado pela NHO-01 também ultrapassará.

 

A Resolução 26/2018 e 72/2018 do Conselho Pleno também pacificaram o entendimento de que é possível a utilização
do método dosimetria previsto na NR-15 para aferição de ruído.

 

Como bem preceitua a Resolução n° 73/2018:
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“APOSENTADORIAESPECIAL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDENCIA. Divergência
jurisprudencial entre as Câmaras de Julgamento no que tange conversão de tempo de atividade especial.
Exigência de histograma e/ou memória de cálculo. Exposição ao agente nocivo ruído com a observância
da técnica de apuração pela NHO-01 da Fundacentro. Competência para análise deste Conselho Pleno
na forma do art. 3° inc. II do Regimento Interno do CRSS aprovado pela Portaria MDAS n° 116/2017.
Pressupostos de Admissibilidade do pedido alcançados na forma do art. 63 do mesmo Regimento. Não é
exigível o fornecimento de histograma e/ou memória de cálculo para o período de 11/10/2001
até18/11/2003, por falta de previsão legal em lei, decreto e ato normativo ministerial vinculativo ao CRSS,
bem como a inexigibilidade dada ao inc. III do art. 280 da IN/INSS n° 77/2015, pela DIRSAT/INSS, ante o
reconhecimento da indisponibilidade de aparelhos de medição no período indicado. A exigência do
ruído em NEN, a partir de 18/11/2003, não é estritamente obrigatória podendo ser aceitas outras
metodologias válidas que atestem o ruído por meio de dosimetria. Precedente do Conselho Pleno.
Pedido de Uniformização conhecido e provido. Necessidade de revisão de ofício do acórdão impugnado
na forma do §12 do art. 63 do Regimento Interno do CRSS. (Processo 44232.635710/2016-72, NB
172.767.666-9, Relator: RODOLFO ESPINEL DONADON, Conselho Pleno, julgado em 28/11/2018).
(Resolução nº 73/2018)”.

 

Sendo que o INSS deve exercer seu poder de polícia e fiscalizar os respectivos empregadores à fim de verificar se o
ruído informado está ou não correto, aplicando às medidas cabíveis, inclusive podendo revisar os benefícios
concedidos, caso comprovado o erro na medição do ruído informado no PPP ou no formulário específico, ou seja, o
ônus da prova em contrário cabe à autarquia.

 

A partir disso, verifica-se que ultrapassou o limite de tolerância fixado pela norma previdenciária - 85 dB, segundo o
código 2.0.1, Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 1999. Nessa esteira,
qualquer que seja o nível obtido pela NHO-01, este também ultrapassará o limite de tolerância.

 

Com isso, é possível o reconhecimento do período de 19/01/1987 a 20/05/1996 como especial por exposição a ruído
descrito no Decreto n° 53.831/64, código 1.1.6, e de 01/02/2000 a 31/07/2008 como especial também por exposição a
agente nocivo ruído, descrito no Decreto n° 3048/99, anexo IV, código 2.0.1.

 

Acrescentam-se cerca de 07 anos, 01 mês e 18 dias ao tempo de contribuição do interessado.

 

Em suma, não é possível fixar a data de saída do vínculo empregatício com a empresa Correntes Industriais IBAF até
18/06/1998. No entanto, é possível reconhecer o período de 19/01/1987 a 20/05/1996, e de 01/02/2000 a 31/07/2008
como especial.

 

À fl. 414, consta que o interessado conta com 27 anos, 05 meses e 02 dias de tempo de contribuição na DER –
04/09/2015, mas com cômputo até 13/03/2015. Mesmo com o reconhecimento do período de 19/01/1987 a 20/05/1996,
e de 01/02/2000 a 31/07/2008, o interessado não atinge 35 anos de tempo de contribuição.

 

Entretanto, em consulta ao CNIS, verifica-se que o interessado continuou efetuado recolhimentos de 01/04/2016 a
08/2019, como empregado. Diante disso, é possível a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição mediante reafirmação da DER, observando o Enunciado n° 05 do CRPS, que diz respeito à concessão do
benefício mais vantajoso.

 

Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do recorrente, para no mérito, dar-lhe parcial provimento.

 

[1] “Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do
correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que
anterior à perda da qualidade de segurado:

§3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou
judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo
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admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme
disposto no Regulamento.”

[2] “Art. 19.  Os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS relativos a vínculos,
remunerações e contribuições valem como prova de filiação à previdência social, tempo de contribuição e salários-de-
contribuição. (Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008).

§1° O segurado poderá solicitar, a qualquer momento, a inclusão, exclusão ou retificação das informações constantes
do CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes, conforme critérios definidos pelo
INSS, independentemente de requerimento de benefício, exceto na hipótese do art. 142. (Redação dada pelo Decreto nº
6.722, de 2008).

§2°Informações inseridas extemporaneamente no CNIS, independentemente de serem inéditas ou retificadoras de
dados anteriormente informados, somente serão aceitas se corroboradas por documentos que comprovem a sua
regularidade. (Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008).”

[3] “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)”

 

THALITA MELCHIOR DE LIMA
Relator(a)

Declaração de Voto

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

MARIA LIGIA SORIA
Conselheiro(a) Suplente Representante dos Trabalhadores

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 9917 / 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 PARCIAL 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) MARIA LIGIA SORIA.

THALITA MELCHIOR DE LIMA
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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