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Relatório

 

Trata o presente de recurso especial interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra os termos do
Acórdão n° 420, de 2019, da Egrégia  1ª Composição Adjunta da 5ª Junta de Recursos, relativo ao pedido de
aposentadoria por tempo de contribuição, formulado por ALEXANDRE JOSE RODRIGUES MOTA.

 

A Egrégia da Egrégia  1ª Composição Adjunta da 5ª Junta de Recursos enquadrou  os períodos de 06/03/97 a 09/08/99
no código 1.0.7, Anexo IV dos Decretos nºs 2.172/97 e 3.048/99 e de 05/01/2005 a 18/10/2010, no código 2.0.1, Anexo
IV do Decreto nº 3.048/99, na redação dada pelo Decreto nº 4.882/2003, possibilitando a concessão da aposentadoria
requerida.

 

Em seu recurso especial, o INSS pede a reforma da decisão, pois a Pericia Médica não concorda, considerando que a
exposição a óleos e graxas somente é passível de enquadramento quando possui compostos aromáticos em sua
estrutura molecular  e ainda, que a partir de  19/11/2003, por força da edição do Decreto 4882, a avaliação de exposição
a ruído  deve seguir as normas e procedimentos da NHO-01 da FUNDACENTRO na metodologia, devendo o valor de
exposição ser informado em dB(a)NEN(nível de exposição normalizado), portanto os PPP emitidos relativos aos
períodos pleiteados a partir dessa data não estão em conformidade com a legislação de aposentadoria especial, por
não haver registro da utilização da metodologia NHO01 e/ou os valores aferido serem aferidos em dB(a)NEN.

 

Segurado apresentou contrarrazões, pela manutenção da decisão.

 

É o relatório.

 

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 18/09/2019 para sessão nº 0593/2019, de 08/10/2019.

Voto

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL DO INSS. DEFERIMENTO EM PARTE. MANTIDO PARTE DO ENQUADRAMENTO
EFETUADO PELA JUNTA DE RECURSOS. ATENDIDOS AOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA
APOSENTADORIA REQUERIDA, COM A REAFIRMAÇÃO DA DER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARCIALMENTE AO SEGURADO
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Presentes então os pressupostos de admissibilidade, tendo em vista a tempestividade do recurso, nos termos do § 1º, do
artigo 305, do Decreto n° 3.048/99.

 

O que se discute nos autos é se cabe o enquadramentos do período de 06/03/97 a 09/08/99  e de  05/01/2005 a
18/10/2010.

 

Passo a analisar:

 

1. De 06/03/97 a 09/08/99  na IMBIL –Industria e Manutenção de Bombas Ita Ltda, na função de Torneiro B, com registro
no PPP de exposição a graxas e óleos: Não cabe o enquadramento efetuado pela instância ordinária, por não se
enquadrar nas disposições contida no código 1.0.7 do anexo IV dos Decretos 2172, de 1997 e 3.048, de 1999, que se
refere exposição a CARVÃO MINERAL E SEUS DERIVADOS, considerando que não restou comprovado qual o agente
químicos prejudicial a saúde que o segurado estava exposto.

 

2. De 05/01/2005 a 18/10/2010 na Cristalia Prods. Quim Farmaceuticos Ltda, com registros no PPP de exposição ao
agente ruído acima de 85dB(A): Cabe a manutenção do enquadramento efetuado pela Junta de Recursos, na forma da
Súmula AGU 29.

 

É de se registrar a aplicação  Normas de Higiene Ocupacional da Fundacentro (NHO-01), estudos apontam que esta
forma de medição expressa em NEM, é a  mais aceitável, para a proteção ao segurado pois, para o mesmo nível de
ruído, o tempo de exposição permitido é bem menor;  por exemplo, para um nível e 91dB, pela tabela da NR 15, o tempo
máximo permitido é de 3 horas e 30 minutos enquanto que pela NHO-1 o tempo máximo é de 2 horas, assim não
entende este relator que a não aplicação da medição possa descaracterizar a exposição ao agente nocivo ruído que
sempre esteve acima do limite de tolerância.

 

Ressalto, que a designação dos médicos peritos é de suma importância para agregar qualidade ao julgamento, no
entanto, este colegiado não está adstrito ao laudo médico pericial para prolatar sua decisão, pois deverá considerar o
conjunto dos elementos probatórios.

 

O posicionamento desse Colegiado vai de encontro ao entendimento do Conselho Pleno deste Colendo Conselho de
Recurso da Previdência Social – CRPS, que já se manifestou sobre a questão por intermédio das Resoluções nº
26/2018, 72/2018, 73/2018, 13/2019, 14/2019, 15/2019 e 16/2019. Para melhor ilustrar transcrevo a ementa das
Resoluções 73/2018 e 16/2019:

 

APOSENTADORIA ESPECIAL. 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 até 18/11/2003, 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).

APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDENCIA. Divergência jurisprudencial
entre as Câmaras de Julgamento no que tange conversão de tempo de atividade especial. 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. A exigência do ruído
em NEN, a partir de 01/01/2004, não é estritamente obrigatória podendo ser aceitas outras metodologias válidas que
atestem o ruído por meio de dosimetria. Precedentes 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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(Processo 44232.800650/2016-75, NB 175.690.605-7, Relator: RODOLFO ESPINEL DONADON, Conselho Pleno,
julgado em 28/06/2019).

 

Dessa forma, mantenho parte do enquadramento efetuado pela instância ordinária, o que possibilita a concessão da
aposentadoria requerida, com a reafirmação da DER, pois verificado que o segurado continuou vertendo contrições.

 

Em razão do exposto, a decisão contida no Acórdão n° 3746, de 2018, da Egrégia  1ª Composição Adjunta da 5ª Junta
de Recursos deve ser modificada em parte.

 

CONCLUSÃO: Pelo exposto voto no sentido de, preliminarmente,  CONHECER DO RECURSO DO INSS, para DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL.

DAVID RODRIGUES DA CONCEICAO
Relator(a)

Declaração de Voto

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

LARA CRISTINA SOUTO DA COSTA
Conselheiro(a) Suplente Representante das Empresas

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 9614 / 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) LARA CRISTINA SOUTO DA COSTA.

DAVID RODRIGUES DA CONCEICAO
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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