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Relatório

Trata-se de recurso especial interposto pelo Segurado, Sr. Edvonilson Bezerra da Silva, em face do Acórdão proferido
pela 08ª Junta de Recursos que conheceu do recurso ordinário para, no mérito, negar-lhe provimento indeferindo o
enquadramento do período laborado em condições especiais e a concessão da aposentadoria em razão da ausência
de implemento do tempo mínimo de contribuição exigido pela legislação previdenciária (Evento 12).

 

Em sede recursal, o Interessado defendeu, em síntese, o enquadramento dos períodos laborados entre 01/08/1991 a
06/01/2009, 03/12/2009 a 08/06/2016 e 13/12/2016 a 07/11/2017, a reafirmação da DER e o deferimento do benefício
(Evento 18).

 

O INSS apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão recorrida, vez que o Segurado não comprovou
os requisitos mínimos previstos para a concessão da aposentadoria (Evento 21).

 

É o relatório. 

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 29/07/2019 para sessão nº 0462/2019, de 05/08/2019.

Voto

EMENTA:
IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DOS PERÍODOS CONTROVERSOS. ARTIGO 60, CAPUT,
INCISO I E § 1º DO DECRETO Nº 83.070/79 C/C OS ARTIGOS 57 E 58 DA LEI Nº 8.213/91. AUSÊNCIA DE
IMPLEMENTO DO TEMPO MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDO NO ARTIGO 201, PARÁGRAFO
SÉTIMO, INCISO I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INTEGRAL.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA JUNTA DE RECURSOS. APOSENTADORIA
INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO AO SEGURADO

Preliminarmente, reconheço a tempestividade do recurso especial interposto pelo Segurado em observância ao prazo
previsto no artigo 31, caput do Regimento Interno do CRPS, aprovado pela Portaria MDSA nº 116/2017.

 

No mérito, registro que a controvérsia recursal refere-se ao enquadramento dos períodos por ele trabalhados de
01/08/1991 a 06/01/2009 e 03/12/2009 a 22/12/2012 e a concessão da aposentadoria requerida em 24/08/17.

 

Neste sentido, destaco que os artigos 57 e 58 e parágrafos da Lei 8.213/91 determinam que a comprovação de
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atividade alegada como especial deve ser feita através de formulários preenchidos com base em laudo técnico e a
exposição deve ser de forma permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física[1]:

 

Além disso, 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.

 

Analisando os autos, entendo que o Segurado não tem direito ao enquadramento do período trabalhado na empresa Vit
Serviços Auxiliares de Transportes Aéreos Ltda. de 03/12/2009 a 22/12/2012 (formulário, fls. 43/47), pois esteve exposto
ao agente nocivo ruído em nível inferior ao limite de tolerância de 85 dB(A).

 

Quanto àqueles compreendidos de 23/12/2012 a 08/06/2016 e 13/12/2016 a 07/11/2017, esclareço que a perícia
médica já havia se manifestado favoravelmente ao enquadramento recorrido (laudo, fls. 54).

 

No tocante ao período laborado na empresa Sata – Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo S.A de 29/04/1995 a
06/01/2009, assinalo que a ausência de apresentação do respectivo formulário impede o acolhimento do pedido
recursal.

 

Em relação ao período anterior, ressalto que o enquadramento por categoria profissional somente perdurou até a data
de 28/04/95, quando da vigência da Lei nº 9.032/95, que alterou a redação do artigo 57 da Lei 8.213/91.

 

Não obstante o Segurado ter exercido a função de auxiliar de serviço de aeroporto, conforme o registro constante em
sua carteira de trabalho (fls. 23), indefiro o enquadramento do período compreendido de 01/08/1991 a 28/04/1995 no
código 2.4.1 do Anexo do Decreto nº 53.831/64, pois aeroviário é o “trabalhador que, não sendo aeronauta, exerce
função remunerada nos serviços terrestres de Empresa de Transportes Aéreos”, nos termos do artigo 1º do Decreto nº
1.232/62, o que não é o caso da empresa Sata – Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo S.A.

 

Finalmente, concluo que o Segurado não implementou o tempo mínimo de contribuição definido no artigo 201,
parágrafo sétimo, inciso I da Constituição Federal para a concessão da aposentadoria integral mesmo com a
reafirmação da DER.

 

Isto posto, conheço do recurso especial interposto pelo Segurado para, no mérito, negar-lhe provimento determinando a
manutenção do Acórdão proferido pela 21ª Junta de Recursos.

 

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

[1] 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
(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
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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)

 

 

ROMULO BARBOSA DA SILVA
Relator(a)

Declaração de Voto

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

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

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 7568 / 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 NEGAR PROVIMENTO 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) THALITA MELCHIOR DE LIMA.

ROMULO BARBOSA DA SILVA
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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