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Relatório

Referem-se os autos de pedido de Aposentadoria por Tempo de Contribuição requerida por JOÃO CARLOS GABRIEL,
nascido em 05/09/1971, com 45 anos na data de entrada do requerimento (DER) em 19/07/2016.

 

Trata-se de RECURSO ESPECIAL (evento nº 16) interposto pelo segurado em desfavor do Acórdão nº 2603/2017
(evento nº 14), proferido pela 01ª Composição Adjunta da 05ª Junta de Recursos, que negou provimento ao recurso
ordinário do segurado não enquadrando os períodos de 19/05/1986 a 31/07/1994, 29/04/1995 a 05/01/2004,
03/05/2004 a 21/09/2007, 14/01/2008 a 30/06/2008, 08/03/2010 a 11/12/2010, 04/03/2011 a 11/11/2011, 01/03/2012 a
13/03/2012, 29/09/2008 a 26/01/2010, 23/04/2012 a 24/03/2013, 01/04/2013 a 30/04/2014 e 08/04/2016 a 09/06/2016.

 

O segurado, mediante recurso especial (evento nº 16), alega que caberia enquadramento por categoria profissional no
código 2.2.1 do Decreto 53.831/64 no período de 19/05/1986 a 31/07/1994, nos períodos de 01/08/1994 a 05/01/2004,
de 08/03/2010 a 11/12/2010, de 04/03/2011 a 23/11/2011 e de 01/03/2012 a 13/03/2012 por exposição a agente nocivo
ruído, no período de 01/04/2013 a 01/07/2016 por exposição a óleo, graxas e fumos metálicos e por fim caso seja
necessário autoriza a reafirmação da DER com a concessão da aposentadoria integral.

 

O INSS apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão ora recorrida, alegando que não é possível o
enquadramento do período de 01/08/1994 a 05/01/2004 vez que exercia a função de tratorista sem habitualidade e
permanência a exposição ao agente nocivo.

 

Acerca do período controverso fora apresentado o seguinte formulário:

 

PPP para o período laborado na empresa Companhia Agrícola Quatá de 19/05/1986 a 31/07/1994 na função de
lavrador; de 01/08/1994 a 05/01/2004 na função de tratorista ocasião em que esteve exposto a agente nocivo ruído de
92,7 a 85,1 dB (A) com responsável ambiental para todo período (fls. 41, processo completo);

 

PPP para o período laborado na empresa Edson de Jesus Dalben e Outros de 03/05/2004 a 21/09/2007 e de
14/01/2008 a 30/06/2008 na função de motorista ocasião em que esteve exposto a agente nocivo acidentes e incidência
de raios solares (fls. 43/45, processo completo); de 08/03/2010 a 11/12/2010 na função de tratorista ocasião em que
esteve exposto a agente nocivo ruído de 85,20 a 85,70 dB (A) (fls. 49, processo completo); de 04/03/2011 a 11/11/2011
na função de tratorista ocasião em que esteve exposto a agente nocivo ruído de 85,20 dB (A) (fls. 51, processo
completo); de 01/03/2012 a 13/03/2012 na função de tratorista ocasião em que esteve exposto a agente nocivo ruído de
85,70 dB (A) (fls. 53, processo completo);

 

Assinatura do documento: TcvRDcAgFELRVbqACTxBtLN1-NoPk_J7uAkV1yCIpbUEEWd8Ero2q2BPkagctT7WlEd6z9inzfjVBc4GN9TFftt36QU
Assinado digitalmente pelo presidente: c8b59d6b0e530f50f4d476b805805ed7 
Assinado digitalmente pelo(a) relator(a): 3b8bbb6a3d951fd49de53a1606265a72



PPP para o período laborado na empresa Destilaria Santa Maria S/A de 29/09/2010 a 26/01/2010 na função de
operador de colhedora ocasião em que esteve exposto a agente nocivo incidência de raios solares (fls. 47, processo
completo);

 

PPP para o período laborado na empresa Paulo Roberto Artioli e outros de 29/09/2010 a 26/01/2010 na função de
operador de máquina reboque ocasião em que esteve exposto a agente nocivo ruído de 65,3 a 81,5 dB (A) (fls. 56,
processo completo);

 

PPP para o período laborado na empresa Raizen Energia S/A de 01/04/2013 A 30/04/2014 na função de operador de
colhedora II ocasião em que esteve exposto a agente nocivo ruído de 81,3 dB (A) e óleos e graxas (fls. 58, processo
completo); de 08/04/2016 a 01/07/2016 na função de operador de colhedora I ocasião em que esteve exposto a agente
nocivo ruído de 81,3 dB (A) e óleos e graxas (fls. 64, processo completo);

 

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 21/04/2018 para sessão nº 0256/2018, de 02/05/2018.

Voto

EMENTA:
TRABALHO RURAL É PASSÍVEL DE ENQUADRAMENTO EM ATIVIDADE ESPECIAL, NO PERÍODO APÓS
31/10/1991, ESTEVE VINCULADO AO REGIME ESTATUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 11, DE 1971,
FAZ JUS AO ENQUADRAMENTO NO CITADO PERÍODO. PERÍODOS EM QUE O SEGURADO ESTEVE
EXPOSTO A AGENTE NOCIVO SUPERIOR AO ESTABELECIDO, ENQUADRADOS. DECISÃO DA JUNTA
DE RECURSOS DEVE SER REFORMADA. ARTIGO 29-A DA LEI Nº 8.213/1991. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO PARCIALMENTE AO SEGURADO

Recurso tempestivo. Interposto no prazo de trinta dias previsto no § 1º do artigo 305 do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048/99.

 

Inexistência de questão prejudicial ao exame de mérito.

 

A matéria controversa nos autos consiste no enquadramento ou não por categoria profissional no código 2.2.1 do
Decreto 53.831/64 no período de 19/05/1986 a 31/07/1994, nos períodos de 01/08/1994 a 05/01/2004, de 08/03/2010 a
11/12/2010, de 04/03/2011 a 23/11/2011 e de 01/03/2012 a 13/03/2012 por exposição a agente nocivo ruído, no período
de 01/04/2013 a 01/07/2016 por exposição a óleo, graxas e fumos metálicos.

 

A aposentadoria por tempo de contribuição integral é devida ao trabalhador que comprovar pelo menos 35 anos de
contribuição paro os homens e 30 anos de contribuição para as mulheres, neste sentido dispõe o artigo 56 do
Decreto 3.048/99:

 

Art. 56.  A aposentadoria por tempo de contribuição será devida ao segurado após trinta e cinco anos de contribuição, se
homem, ou trinta anos, se mulher, observado o disposto no art. 199-A. (Alterado pelo Decreto nº 6.042 - de 12/2/2007 -
DOU DE 12/2/2007).

 

Acerca da conversão de atividade em condições especiais em comum, assim nos fala o artigo 70 do Decreto nº
3.048/99, in verbis:

 

Art.70. A conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum dar-se-á de acordo
com a seguinte tabela: 

 

TEMPO A CONVERTER

MULTIPLICADORES

MULHER (PARA 30) HOMEM (PARA 35)
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DE 15 ANOS 2,00 2,33

DE 20 ANOS 1,50 1,75

DE 25 ANOS 1,20 1,40

 

 

§1º A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerá ao disposto na
legislação em vigor na época da prestação do serviço. (Incluído pelo Decreto nº 4.827 - de 3 de setembro de 2003)

 

§2º As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum constantes
deste artigo aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período. (incluído pelo Decreto nº 4.827 - de 3 de setembro de
2003)

 

Do período de 19/05/1986 a 31/07/1994

 

Acerca do enquadramento do período de 19/05/1986 a 31/07/1994, faz-se necessária a seguinte análise:

 

No que diz respeito aos trabalhadores amparados pela Lei Complementar nº 11/71 (FUNRURAL), concluiu o
Parecer/CONJUR/MPS/Nº 32/2009, que não fazem jus ao enquadramento especial e conversão para fins de
aposentadoria, pois as atividades amparadas pelo regime do FUNRURAL não ensejavam a possibilidade do
enquadramento e conversão especial, uma vez que, não havia a previsão de Aposentadoria Especial no referido
regime.

 

Recentemente, o Conselho Pleno, consubstanciada na Resolução 15/2011, pelo então relator Mario Humberto Cabus
Moreira, relativo ao enquadramento como especial do trabalhador rural, que concluiu:

 

  “Assim, a partir de um exame sistemático da legislação previdenciária, parece-me adequada a interpretação de que o
enquadramento do tempo de atividade do trabalhador rural, segurado empregado, sob o código 2.2.1 do Quadro anexo
ao Decreto no 53.831, de 25/03/1964, para os efeitos de reconhecimento de tempo especial, é possível quando o
regime de vinculação for o da Previdência Social Urbana, e não o da Previdência Rural, para os períodos anteriores à
unificação de ambos os regimes pela Lei no 8.213/91; sendo evidente que não há distinção a fazer para a situação de
vinculação previdenciária a partir de então. Por fim, essa possibilidade de enquadramento, segundo a categoria
profissional (trabalhador na agropecuária), aplica-se ao tempo de atividade rural exercido até 28/04/1995, data de
edição da Lei nº 9.032/95, e não se restringe à atividade simultânea na lavoura e pecuária.”

 

A respeito do entendimento firmado na referida Resolução 15/2011, ao tratar da possibilidade de enquadramento do
tempo de atividade do trabalhador rural apenas na hipótese em que o regime de vinculação for da Previdência Social
Urbana é necessário tecer breve comentário.

 

Acontece que nem sempre o Trabalhador Rural foi abrangido pelos benefícios da legislação Previdenciária.
Anteriormente a Lei nº 8213/91, que veio a unificar os regimes do trabalhador rural e do trabalhador urbano, a Lei
Orgânica da Previdência Social – LOPS (Lei nº 3.807/60), não era aplicável aos trabalhadores rurais, ou seja, os
trabalhadores rurais não tinham qualquer proteção.

 

Posteriormente, a Lei Complementar nº 11/71 criou o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural – PRORURAL,
sendo sua gestão conferida ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural – FUNRURAL, conferindo direitos ao
trabalhador rural, mas subordinando ao referido regime: os safristas; os trabalhadores rurais de empresa agroindustrial
empregados exclusiva e comprovadamente em outras culturas que não a da matéria prima utilizada pelo setor industrial.

 

Contudo, cabe ressaltar, que tal regime não assegurou a Aposentadoria Especial ao trabalhador rural.

 

Diante do exposto, cabe o enquadramento e a correspondente conversão de tempo especial para comum, no caso
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concreto, do período trabalhado pelo segurado no interregno entre 01/11/1991 a 31/07/1994 no Código 2.2.1 Quadro
Anexo ao Decreto nº 53.831, de 1991.

 

Sendo assim, e levando-se em consideração o Parecer/CONJUR/MPS/Nº 32/2009, a Resolução 15/2011 do Conselho
Pleno do CRPS e o art. 70, § 1º, do RPS, para o caso concreto entende-se que não é possível o enquadramento dos
períodos de 19/05/1986 a 31/10/1991, pois o regime de vinculação do segurado era o da Previdência Social Rural já
que a partir de 01/01/1974 o trabalhador rural em regra tornava-se beneficiário do PRORURAL.

 

Por fim destaco o Enunciado nº 33 do Conselho Pleno deste CRPS:

 

"Para os efeitos de reconhecimento de tempo especial, o enquadramento do tempo de atividade do trabalhador rural,
segurado empregado, sob o código 2.2.1 do Quadro anexo ao Decreto nº 53.831, de 25 de março de 1964, é possível
quando o regime de vinculação for o da Previdência Social Urbana, e não o da Previdência Rural (PRORURAL), para os
períodos anteriores à unificação de ambos os regimes pela Lei nº 8.213, de 1991, e aplica-se ao tempo de atividade
rural exercido até 28 de abril de 1995, independentemente de ter sido prestado exclusivamente na lavoura ou na
pecuária."

 

Dos períodos exposição a agente nocivo

 

Para os períodos de tratorista de 01/08/1994 a 05/01/2004, ocasião em que esteve exposto a ruído de 92,7 a 85,1 dB
(A), de 08/03/2010 a 11/12/2010 ocasião em que esteve exposto a agente nocivo ruído de 85,20 a 85,70 dB (A), de
04/03/2011 a 11/11/2011 ocasião em que esteve exposto a agente nocivo ruído de 85,20 dB (A) e de 01/03/2012 a
13/03/2012 ocasião em que esteve exposto a agente nocivo ruído de 85,70 dB (A) é possível o enquadramento por
agente nocivo vez que o nível de exposição para este período é de 80 dB até 05/03/97 e superior a 90 decibéis desta
data até 18/11/2003, e superior a 85 decibéis a partir de então, possibilita o enquadramento no Código 1.1.6 do Quadro
Anexo do Decreto nº 53.831/64 e 2.0.1 do Decreto 2.172/97.

 

Neste sentido dispõe a Súmula Nº 29 da AGU de 09/06/2008: "Atendidas as demais condições legais, 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." 

 

Com relação à habitualidade e permanência da exposição ao agente nocivo, conforme questionado pela Autarquia,
cabe esclarecer que este Colegiado entende não ter ocorrido à quebra dessas condicionantes no desempenho pelo
segurado de suas atividades.

 

Isto porque, para a caracterização da habitualidade e permanência não se faz necessária prova de exposição ao risco
pelo trabalhador de forma contínua e ininterrupta durante a integralidade da jornada de trabalho. De fato, a presença no
local de trabalho de agente nocivo, ao qual o trabalhador esteja exposto como dever inerente à sua função, fazendo
parte de sua rotina, é o suficiente para a caracterização da atividade como sendo especial.

 

Tudo de acordo com o disposto no Decreto nº 3.048 de 06/99, in verbis:

 

Art. 65. Considera-se trabalho permanente, para efeito desta Subseção, aquele que é exercido de forma não ocasional
nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja
indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. (Redação dada pelo Decreto nº 4.882 , de 2003)

 

Com relação aos períodos de 03/05/2004 a 21/09/2007 e de 14/01/2008 a 30/06/2008 na função de motorista ocasião
em que esteve exposto a agente nocivo acidentes e incidência de raios solares (fls. 43/45, processo completo) e de
29/09/2010 a 26/01/2010 na função de operador de colhedora ocasião em que esteve exposto a agente nocivo
incidência de raios solares (fls. 47, processo completo), não é possível o enquadramento por agente nocivo vez que os
agentes informados não estão previstos na legislação.

 

Para o período de 29/09/2010 a 26/01/2010 na função de operador de máquina reboque ocasião em que esteve
exposto a agente nocivo ruído de 65,3 a 81,5 dB (A) (fls. 56, processo completo), não é possível o enquadramento por
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agente nocivo vez que os níveis informados de exposição estão abaixo do previsto na legislação.

 

Por fim para o período de 01/04/2013 A 30/04/2014 na função de operador de colhedora II ocasião em que esteve
exposto a agente nocivo ruído de 81,3 dB (A) e óleos e graxas, de 08/04/2016 a 01/07/2016 na função de operador de
colhedora I ocasião em que esteve exposto a agente nocivo ruído de 81,3 dB (A) e óleos e graxas, conforme
informações contidas no PPP apresentado exposto ao agente nocivo químico óleos e graxas (hidrocarbonetos), bem
como ao agente nocivo ruído na intensidade de 81,3 dB (A). Em relação aos agentes químicos não são passíveis de
enquadramento especial (hidrocarbonetos), vez que não há previsão legal para o enquadramento.

 

Isso posto, de acordo com o art. 57 da Lei 8.213/91, deverá a decisão da Junta de Recursos ser reformada nos moldes
acima propostos e podendo o INSS reafirmara a DER caso seja necessário.

 

Pelo exposto, VOTO, no sentido, de preliminarmente, CONHECER DO RECURSO, para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO.

      

JULIANA ALVES DE SOUZA LOCATELLI
Relator(a)

Declaração de Voto

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

RAQUEL LUCIA DE FREITAS
Conselheiro(a) Suplente Representante do Governo

Declaração de Voto

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

LIVIA MARIA RODRIGUES DE NAZARETH
Conselheiro(a) Suplente Representante dos Trabalhadores

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 4312 / 2018

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.

Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros RAQUEL LUCIA DE FREITAS e LIVIA MARIA
RODRIGUES DE NAZARETH.
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JULIANA ALVES DE SOUZA LOCATELLI
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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