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Relatório

Trata-se de recurso especial interposto contra o acórdão proferido pela Egrégia 21ª Junta de Recursos do Conselho de
Recursos da Previdência Social – CRPS.

Anailton Luiz Sarmento apresentou pedido de aposentadoria por idade no dia 07/03/2017, protocolado sob o NB
41/179.696.653-0. No entanto, o benefício foi negado pelo INSS por falta de carência.

O acórdão nº 4386/2018 da 21ª Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS (evento nº
18) deu provimento ao recurso ordinário com a concessão do benefício, pois reconheceu o vínculo entre 01/03/1992 até
07/10/1995 como carência.

Inconformado com o acórdão de primeira instância desfavorável ao seu desígnio, o INSS interpôs recurso especial
(evento nº 20), alegando violação do art. 55, § 3º da Lei 8.213 de 1991, pois não foi apresentado início de prova material
do contrato de trabalho durante 01/03/1992 até 07/10/1995.

Contrarrazões apresentadas pelo segurado (evento nº 23), requerendo a manutenção do decisório da Junta de
Recursos.

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 22/05/2019 para sessão nº 0341/2019, de 10/06/2019.

Voto

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. ART. 201, § 7º, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
65 ANOS PARA HOMEM E 60 PARA MULHER. CARÊNCIA DE 180 CONTRIBUIÇÕES MENSAIS. ART. 25,
II DA LEI 8.213 DE 1991. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO POR RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – ART.
55, § 3º DA LEI 8.213 DE 1991 MAIS ENUNCIADO Nº 04 DO CRPS. NECESSIDADE DE PROVA MATERIAL
PARA SUA VALIDADE PERANTE A PREVIDÊNCIA SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 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.

No mérito, a aposentadoria por idade está disposta no art. 201, § 7º, II da Constituição Federal de 1988, com a redação
que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 20 de 1998, colacionada a seguir:

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)

§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes
condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
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II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite
para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia
familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. (Incluído dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 1998)

 

Da forma apresentada pelo texto constitucional, tem-se a idade mínima de 65 anos de idade para homens e 60 anos de
idade para mulheres, redação igualmente presente no art. 48 da Lei 8.213 de 1991.

Além do requisito idade, é necessário cumprir a carência mínima de contribuições prevista na lei, conforme estipula o
art. 51, caput do Regimento da Previdência Social:

Art. 51.  A aposentadoria por idade, uma vez cumprida à carência exigida, será devida ao segurado que completar
sessenta e cinco anos de idade, se homem, ou sessenta, se mulher...

 

Atualmente, a carência mínima exigida para aposentadoria por idade está prevista no art. 25, II da Lei 8.213 de 1991,
conforme segue abaixo:

 Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes
períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 contribuições
mensais. (Redação dada pela Lei nº 8.870, de 1994)

 

Adiante, o resumo de cálculo no evento nº 9 contabilizou a carência de 149 contribuições mensais, insuficiente para a
concessão da aposentadoria por idade.

O acórdão hostilizado reconheceu o vínculo entre 01/03/1992 até 07/10/1995 como carência.

O INSS interpôs recurso especial alegando violação do art. 55, § 3º da Lei 8.213 de 1991, pois não foi apresentado
início de prova material do contrato de trabalho durante 01/03/1992 até 07/10/1995.

O segurado apresenta sua CTPS mais cópia do processo trabalhista no evento nº 6 para comprovar o vínculo
empregatício com a empresa Mecânica Fereguetti.

Sendo assim, a comprovação de vínculo empregatício resultado de sentença trabalhista depende do início de prova
material nos autos do processo trabalhista, conforme art. 55, § 3º da Lei 8.213 de 1991.

Contudo, o segurado não apresentou início de prova material, pois o vínculo foi comprovado por prova meramente
testemunhal – fls. 142 a 149 do PDF, devendo ser aplicado o teor do Enunciado nº 04 do CRPS, que prevê:

“Consoante inteligência do § 3º, do artigo 55, da Lei nº 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.”

 

Por conseguinte, apesar do registro do contrato de trabalho na CTPS, é imprescindível para o reconhecimento do
vínculo controverso a apresentação de início de prova material com elementos que demonstrem a existência dos
pressupostos do art. 3 da CLT.

De qualquer forma, ainda resta analisar os períodos de atividade especial entre 05/03/2007 até 07/01/2009 e
16/07/2010 até 21/10/2016.

O segurado exerceu o cargo de ferreiro na empresa Carrocerias Pancieri Ltda. – ME durante o período de 05/03/2007
até 07/01/2009, atividade que resultou na exposição à ruído de 90,4 dB.

Igualmente, o segurado foi exposto a ruído de 92,6 dB, 85,1 dB, 80,2 dB e 89,4 dB entre 16/07/2010 até 21/10/2016 pelo
exercício do cargo de soldador na empresa Carrocerias Perim Ltda. EPP.

Desta forma, 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 CRPS, que editou a Resolução nº 72/2018, firmando a tese de
que a NHO-01 não é a única metodologia possível para auferir o nível de pressão sonora com a finalidade de comprovar
exposição a ruído para fins de atividade especial, conforme emenda abaixo:

“Exposição ao agente nocivo ruído com a observância da técnica de apuração pela NHO-01 da Fundacentro.
Competência para análise deste Conselho de Pleno na forma do art. 3º, inc. II do Regimento Interno do CRSS aprovado
pela Portaria MDAS nº 116/2017. Pressupostos de Admissibilidade do pedido alcançados na forma do art. 63 do mesmo
Regimento. 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”.
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Contudo, o PPP às fls. 64 e 65 do PDF informa como técnica utilizada a avaliação quantitativa, não sendo certo a
monitoração ambiental do ruído por dosimetria.

Por conseguinte, somente é cabível o reconhecimento da atividade especial entre 05/03/2007 até 07/01/2009 como
atividade especial, pois comprova a avaliação ambiental por dosimetria de ruído.

Finalmente, mesmo com o reconhecimento do período de 05/03/2007 até 07/01/2009 como atividade especial, o
segurado não faz jus a concessão do benefício, pois não atinge a carência prevista em lei.

Por todo o exposto, o INSS assiste razão no manejo do recurso especial, devendo ser reformado o acórdão da Junta de
Recursos para não reconhecer o vínculo entre 01/03/1992 até 07/10/1995 como carência, mas enquadrar o período de
05/03/2007 até 07/01/2009 como atividade especial.

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

GUILHERME LUSTOSA PIRES
Relator(a)

Declaração de Voto

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

TARSILA OTAVIANO DA COSTA
Conselheiro(a) Titular Representante das Empresas

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 5463 / 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 INSS, POR UNANIMIDADE, de acordo
com o voto do(a) Relator(a) e sua fundamentação.

Participou, ainda, do presente julgamento, o(a) Conselheiro(a) TARSILA OTAVIANO DA COSTA.

GUILHERME LUSTOSA PIRES
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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