
Ministério da Previdência Social
Conselho de Recursos da Previdência Social
3ª Câmara de Julgamento

Número do Processo: 44232.969900/2017-71

Unidade de Origem: AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JACAREÍ

Benefício: 42/175.458.067-7

Espécie: APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Recorrente: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Recorrido: JUSIEX SIEBRA MAIA

Assunto: INDEFERIMENTO

Relator: LIVIA MARIA RODRIGUES DE NAZARETH

Relatório

Jusiex Sibera Maia, devidamente qualificado nos autos, requereu o benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição em 28/03/2016.

 

Para requerer o benefício, apresentou cópias dos documentos pessoais e das CTPS e solicitou, ainda, conversão de
atividade alegada como especial:

 

- 01/09/91 a 09/05/08 e 11/02/09 a 10/03/16, frentista em Posto de Combustível, exposto a hidrocarbonetos. Não
convertidos pela Perícia do INSS.

 

O INSS contabilizou o tempo de contribuição do Segurado, apurando 33 anos, 01 mês e 26 dias.

 

O benefício foi indeferido por falta de tempo de contribuição.

 

Desta decisão, o Segurado recorreu à Junta de Recursos.

 

Mantido o ato recorrido administrativamente, a 10ª Junta de Recursos deu provimento ao apelo do Segurado.
Reconheceu o direito a aposentadoria integral, convertendo os períodos de frentista.

 

Inconformado, o INSS recorre a este Conselho, entendendo que deveria prevalecer o Parecer do seu médico perito, que
refutou as conversões efetuadas.

 

O segurado foi devidamente comunicado para oferecer contrarrazões, porém, nada apresentou, conforme certifica o
INSS.

 

É o relatório.

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 10/10/2019 para sessão nº 0580/2019, de 11/10/2019.

Voto
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EMENTA:
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL.
POSSIBILIDADE. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/91. FRENTISTA EM POSTO DE COMBUSTÍVEL.
MEMORANDO-CIRCULAR Nº 8 DIRSAT/INSS, PARECER TÉCNICO DA FUNDACENTRO, DE 13/07/2010 E
PORTARIA MTPS Nº 1.109 DE 21/09/16. ART. 201 § 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO AO INSS

Recurso tempestivo.

 

A matéria controversa nos autos restringe-se à reforma da decisão da Junta de Recursos no que concerne a conversão
de período alegado insalubre como frentista em Posto de Combustível.

 

Com o advento da Lei nº 9.032, de 28/04/95, não mais se enquadra por atividade nenhuma função arrolada nos Anexos
dos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79. A comprovação de atividade alegada como especial deve ser feita através de
formulários preenchidos com base em laudo técnico e a exposição deve ser de forma habitual e permanente não
ocasional e intermitente. Eis o disposto nos arts. 57 e 58 e parágrafos da Lei 8.213/91:

 

Eis o disposto nos citados artigos:

 

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
trabalho nos termos da legislação trabalhista. (Redação dada pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)

(...)

 

A atividade de frentista não pode ser enquadrada de acordo com PARECER/MPS/CJ/Nº 118/2006, publicado no D O U
nº 241 de 18/12/2006, com a seguinte conclusão:

 

“32 Ante o exposto, conclui-se que:

 

a) para períodos de atividade até 28.04.95, data anterior à vigência da Lei nº 9.032/95, é cabível o enquadramento de
atividade especial por grupos profissionais ou ocupações, conforme previsto no código 2.00 do quadro Anexo ao
Decreto nº 53.831/64 e posteriormente no Anexo II ao Decreto nº 83.080/79;

 

b) não obstante a conclusão do item “a”, observa-se que a categoria profissional de frentista de posto de combustível
não estava relacionada dentre as ocupações abrangidas pela aposentadoria especial na forma do citado código 2.00 do
quadro Anexo ao Decreto nº 53.831/64 e do Anexo II ao Decreto nº 83.080/79;
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c) à luz da legislação previdenciária em vigor no período antecedente à Lei nº 9.032/95, não há que se falar em
exposição presumida de categoria profissional a agentes nocivos, razão pela qual torna-se inadmissível entender
pela aplicação do código 1.2.11 do Anexo ao Decreto nº 53.831/64 de forma generalizada a todos os segurados que
tenham exercido a função de frentista de posto de combustível até 28.04.95;

 

d) considerando que a forma de caracterização da atividade especial por exposição aos agentes nocivos
dependerá do exame das condições de trabalho em cada caso concreto, não se pode adotar, como regra geral, o
enquadramento da profissão de frentista no código 1.2.11 do quadro Anexo ao Decreto nº 53.831/64.” (grifo nosso)

 

A conclusão do Parecer acima deixa a cargo do examinador do processo a avaliação das condições de trabalho em
cada caso concreto.

 

De acordo com o código 1.2.11, a exposição a vapores de hidrocarbonetos é considerada agente nocivo químico
passível de conversão. A atividade de frentista trabalha, diretamente, com tal exposição considerando a composição do
combustível, inclusive, com propriedades de benzeno.

 

De acordo com a Nota CGLN nº 233/2006 do Departamento de Regime Geral da Previdência Social a orientação para o
enquadramento deve estar em consonância com a NR 15, anexos 13 e 13-A, conforme o que segue:

 

“Por reconhecer essa dificuldade das empresas que associam e fazem ligação direta entre a presença do agente
benzeno no processo produtivo com a insalubridade e, por conseguinte, com a aposentadoria especial é que a norma
NR 15, anexos 13 e 13-A define de antemão quais são as atividades que se presumem insalubres.”

 

O Anexo 13-A da NR -15, acerca do agente nocivo benzeno, define que a utilização do benzeno é proibido desde
01/01/97, para qualquer emprego, exceto indústrias e laboratórios que “empreguem em trabalhos de análise ou
investigação realizados em laboratório, quando não for possível sua substituição”.

 

Conforme Memorando-Circular nº 8 DIRSAT/INSS, traz novos parâmetros para a análise do agente nocivo benzeno, que
deve ser analisado do ponto de vista qualitativo apenas, a saber:

 

Assunto: Orientações para análise de enquadramento de Atividade Especial na exposição ao agente químico Benzeno.

 

1. A Diretoria de Saúde do Trabalhador tem recebido diversos questionamentos acerca da analise dos benefícios de
Aposentadoria Especial relacionados ao agente químico benzeno e, considerando:

 

a) o disposto no Manual de Aposentadoria Especial, Resolução PRES/INSS, de 25/04/2012, sobre o potencial
carcinogênico dos hidrocarbonetos aromáticos;

b) o parecer técnico da FUNDACENTRO, em anexo, de 13 de julho de 2010, que concluiu pela ineficiência dos
equipamentos de proteção coletiva e/ou individual para elidirem os riscos na exposição ao Benzeno;

c) que o parecer supracitado, embora elaborado com base em empresas específicas, possui elevada relevância e deve
ser aplicado a todo e qualquer estabelecimento em que haja exposição ao Benzeno.

 

2. Orientamos aos peritos médicos que, na análise dos benefícios de Aposentadoria Especial oriundos da exposição ao
agente químico Benzeno, seja adotado o critério qualitativo e que não sejam considerados na avaliação os
equipamentos de proteção coletiva e/ou individual, uma vez que os mesmos não são suficientes para elidir a exposição
a este agente químico.

 

O Memorando acima citado faz referência a Parecer Técnico da FUNDACENTRO, de 13/07/2010 que forma a conclusão
em seu Item 06, no sentido de que:

 

“as empresas que manipulam benzeno puro ou em misturas que o contenham, não possuem tecnologia suficiente
para eliminar totalmente a emanação deste produto na sua planta produtiva. (...) Não existe EPRs que eliminem no
caso de petroquímica, refinarias, siderurgias, distribuidoras, postos de gasolina (...)” (grifo nosso)
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Observa-se que o Parecer informa que empresas de grande porte como petroquímica, refinarias, siderurgias,
distribuidoras não tem condições de atenuarem ao ponto da eliminação o agente benzeno. O que dirá, então, de posto
de gasolina que muitas vezes, sequer, possui EPIs ou mesmo laudo técnico.

 

Ademais, em se tratando de Posto de Combustível, a Portaria MTPS nº 1.109 de 21/09/16, publicada no DOU de
22/09/16, aprovou o Anexo 2 - Exposição Ocupacional ao Benzeno em Postos Revendedores de Combustíveis - PRC -
da Norma Regulamentadora n.º 9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA.

 

A Portaria acima considera Postos Revendedores de Combustíveis - PRC contendo benzeno “o estabelecimento
localizado em terra firme que revende, a varejo, combustíveis automotivos e abastece tanque de consumo dos veículos
automotores terrestres ou em embalagens certificadas pelo INMETRO”.

 

Os períodos acima foram laborados para a mesma empresa Auto Posto Cassiano que dispõe de Responsável
Ambiental e considerando a função desempenhada e o agente nocivo exposto, a manutenção ou alteração do layout
não afeta a propagação do agente nocivo uma vez que o segurado está em contanto com o hidrocarboneto no momento
do abastecimento. Desta forma, é possível relevar a extemporaneidade do registro ambiental informado no PPP.

 

Portanto, na condição de frentista diretamente no pátio de abastecimento, o segurado estava em contato com o agente
nocivo benzeno, o que caracteriza a insalubridade na forma do código 1.2.11 do Anexo III do Decreto 53.831/64, para o
período de 01/09/91 a 05/03/97. Para os períodos de 06/03/97 a 09/05/08 e 11/02/09 a 10/03/16, código 1.0.3 do anexo
do Decreto 3.048/99.

 

Na redação original do art.52 da Lei 8.213/91, “a aposentadoria por tempo de serviço será devida, cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta)
anos, se do sexo masculino.”

 

Essa redação ficou prejudicada com a Emenda Constitucional n.º 20 de 16/12/98 que alterou o § 7º do art.201 da
Constituição Federal de 1988 alterando o tempo de contribuição para 35 anos se homem e 30 anos de mulher.

 

Todavia foi preservado o direito aqueles segurados que já haviam implementado todos os requisitos para a concessão
do benefício na data da EC n.º 20/98 e para aqueles que estavam na iminência de se aposentar, foi estipulada regras de
transição tudo de acordo com os art.187 e 188 do Decreto 3.048/99, a saber:

 

 Art. 187. É assegurada a concessão de aposentadoria, a qualquer tempo, nas condições previstas na legislação
anterior à Emenda Constitucional nº 20, de 1998, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que, até 16 de
dezembro de 1998, tenha cumprido os requisitos para obtê-la.

 

 Parágrafo único.  Quando da concessão de aposentadoria nos termos do caput, o tempo de serviço será considerado
até 16 de dezembro de 1998, e a renda mensal inicial será calculada com base nos trinta e seis últimos salários-de-
contribuição anteriores àquela data, reajustada pelos mesmos índices aplicados aos benefícios, até a data da entrada
do requerimento, não sendo devido qualquer pagamento relativamente a período anterior a esta data, observado,
quando couber, o disposto no § 9º do art. 32 e nos §§ 3º e 4º do art. 56.

 

 Art. 188.  O segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até 16 de dezembro de 1998, cumprida a carência
exigida, terá direito a aposentadoria, com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando, cumulativamente:
(Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003)

 I - contar cinqüenta e três anos ou mais de idade, se homem, e quarenta e oito anos ou mais de idade, se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e (Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003)

b) um período adicional de contribuição equivalente a, no mínimo, quarenta por cento do tempo que, em 16 de
dezembro de 1998, faltava para atingir o limite de tempo constante da alínea "a". (Redação dada pelo Decreto nº 4.729,
de 2003)
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O art. 29-C da Lei nº 8.213/91, introduzido por meio da MP nº 676 de 17/06/15 estabeleceu a regra 85/95 pontos, isto é,
menciona que terá direito a aposentadoria integral, sem a incidência do fator previdenciário, o homem que somar 95
pontos entre sua idade e o tempo de contribuição obtido que, no mínimo, deve ser 35 anos. A mulher, 85 pontos
considerando tempo mínimo de 30 anos mais sua idade.

 

Isto posto, o segurado tem direito a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na forma
integral, de acordo com art. 201 § 7º da CF/98, sendo o benefício devido desde a Data de Entrada do Requerimento –
DER, devendo o INSS proceder aos pagamentos dos atrasados devidamente corrigidos.

 

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

LIVIA MARIA RODRIGUES DE NAZARETH
Relator(a)

Declaração de Voto

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

VANIA GOMES ATAIDES DA SILVA
Conselheiro(a) Suplente Representante das Empresas

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 9789 / 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 INSS, POR UNANIMIDADE, de
acordo com o voto do(a) Relator(a) e sua fundamentação.

Participou, ainda, do presente julgamento, o(a) Conselheiro(a) VANIA GOMES ATAIDES DA SILVA.

LIVIA MARIA RODRIGUES DE NAZARETH
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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