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Relatório

 

Recurso especial interposto pelo segurado, ROGERIO NICOLETI (Evento 25 – data da interposição: 01.02.2019), por
não concordar com a decisão proferida pela Colenda 12ª Junta de Recursos que, por intermédio do Acórdão nº
6.604/2018, conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento.

 

A aposentadoria por tempo de contribuição foi requerida em 14.03.2017.

 

O colegiado concluiu pela impossibilidade de conversão dos períodos de 01.02.1991 a 26.06.1995 (RENUKA DO
BRASIL S.A.) e 13.01.1999 a 31.12.2016 (JBS S.A.). Por conseguinte, a unidade julgadora manteve o indeferimento
inicial ante a falta de tempo mínimo de contribuição (32 anos, 11 meses e 15 dias até 14.03.2017).

 

O INSS já havia reconhecido a especialidade dos períodos de 01.07.1995 a 12.01.1999 (FRIGORÍFICO GEJOTA LTDA.)
e 01.01.2017 a 22.02.2017 (JBS S.A.), conforme análise técnica de fls. 54/58-processo completo.

 

O segurado se insurge aduzindo que cabe a conversão dos períodos de 11.05.1987 a 17.02.1988, 18.02.1988 a
26.06.1995 (EQUIPAV S.A.), 01.07.1995 a 16.06.1997 e 18.08.1997 a 12.01.1999 (FRIGORÍFICO GEJOTA S.A.) e
13.01.1999 a 14.03.2017 (JBS S.A.) por categoria profissional e exposição a agentes nocivos. Solicita, ainda, o cômputo
do período de 01.06.1985 a 08.05.1987 (João Domingues Gomes) e autoriza a reafirmação da Data de Entrada do
Requerimento – DER. Requer, pois, a reforma do aresto recorrido.

 

Em sede de contraditório (Evento 27), o INSS se manifesta pela manutenção do decisum.

 

É O RELATÓRIO.

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 02/09/2019 para sessão nº 0533/2019, de 09/09/2019.

Voto

EMENTA:
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO
ESPECIAL PARA COMUM. §§ 1º E 2º DO ARTIGO 64 E ARTIGO 70, AMBOS DO DECRETO Nº 3.048/1999.
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AGENTE NOCIVO RUÍDO. METODOLOGIA PARA AFERIÇÃO. RESOLUÇÕES Nº 26/2018 E 73/2018 DO
CONSELHO PLENO DO CRPS ENQUADRAMENTO DO PERÍODO DE 23.02.2017 A 14.03.2017.
EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE. PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 9/2014. LINACH.
CONVERSÃO DO PERÍODO DE 13.01.1999 A 31.12.2016, COM EXCEÇÃO DE 20.09.2001 A 05.11.2001 –
GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. SEGURADO FILIADO AO RGPS ANTES DE 16.12.1998.
INCISO I DO § 7º DO ARTIGO 201 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 56 DO DECRETO Nº 3.048/99.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NA FORMA INTEGRAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE AO SEGURADO

 

Conhece-se do recurso eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Portanto, passa-se à análise do mérito.

 

A decisão proferida pela Colenda 12ª Junta de Recursos deve reformada, senão veja-se.

 

A controvérsia dos autos cinge-se ao reconhecimento ou não da especialidade dos períodos de 11.05.1987 a
17.02.1988, 18.02.1988 a 26.06.1995 (EQUIPAV S.A.) e 13.01.1999 a 14.03.2017 (JBS S.A.), já que os períodos
de 01.07.1995 a 16.06.1997 e 18.08.1997 a 12.01.1999 (FRIGORÍFICO GEJOTA S.A.) e 01.01.2017 a 22.02.2017 (JBS
S.A.) já foram devidamente enquadrados pelo ente autárquico.

 

Da análise dos Perfis Profissiográficos Previdenciários – PPP’s de fls. 37/39-processo completo e 3/7 do Evento 25 –
RECURSOESP1, extrai-se a conclusão de que cabe a conversão do período de 23.02.2017 a 14.03.2017 (DER) no
Código 2.0.1 do Anexo IV dos Decreto nº 3.048/1999, haja vista a exposição ao agente nocivo ruído de 94,59
dB(A) quando do desempenho da função de suas atividades laborativas na empresa JBS S.A.

 

Tal entendimento está salvaguardado pelo Enunciado nº 29, de 9 de junho de 2008, da Advocacia-Geral da União, de
observância obrigatória pelos órgãos julgadores do CRPS, nos termos da Lei Complementar nº 73/1993. Confira-se:

 

“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.” (grifado).

 

Cumpre esclarecer que a metodologia utilizada pela NHO-01 da FUNDACENTRO para a dosimetria do ruído, cuja
observância foi determinada a partir da edição do Decreto nº 4.882/2003, é significativamente mais protetiva ao
trabalhador. Equivale dizer que, se quando forem observados os parâmetros definidos pela Norma Regulamentadora nº
15/1978 a intensidade do agente nocivo ruído estiver acima do limite de tolerância, certamente o resultado da dosimetria
do ruído aferido nos moldes da NHO-01 da FUNDACENTRO será superior. Nesse contexto, o argumento apresentado
pelo INSS no sentido de que a metodologia da medição não está de acordo com a NHO 01 da FUNDACENTRO não tem
o condão de afastar a especialidade dos períodos nos quais houve exposição acima do limite de tolerância.

 

O entendimento acima esposado foi consolidado no âmbito do Conselho Pleno deste Colendo Conselho de Recursos
por intermédio das Resoluções nº 26/2018, de 29.05.2018 e 73/2018, de 28.11.2018, publicadas no Diário Oficial da
União, Seção 1, de 20.07.2018 e 19.12.2018, respectivamente. Confira-se o teor da ementa da Resolução nº
73/2018, verbis:

 

“EMENTA: APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 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.”
(grifado).”.
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Além disso, o período de 13.01.1999 a 31.12.2016 (JBS S.A.) também deve ser considerado especial haja vista a
exposição à radiação não ionizante derivada da solda elétrica.

 

O Novo Manual de Aposentadoria Especial aprovado pela Resolução nº 600/2017 é claro quando estabelece
que nas radiações ultravioletas pode-se observar que as faixas denominadas eritemáticas e germicidas são as que
apresentam maiores riscos potenciais. Estas faixas são emitidas em operações com solda elétrica, metais em fusão,
maçaricos operando a altas temperaturas, lâmpadas germicidas e outras. Estão presentes, ainda, na radiação
solar. (grifado).

 

Ressalta-se que, muito embora o Código 1.1.4 do Anexo III do Decreto nº 53.831/1964 permita a conversão até
05.03.1997, a Portaria Interministerial nº 9, de 7/10/2014, responsável pela publicação da Lista Nacional de Agentes
Cancerígenos para Humanos (LINACH) indica a “Radiação Ultravioleta (100-400nm, abrangendo UVA, UVB e UVC)” no
“Grupo 1 – Agentes confirmados como carcinogênicos para humanos”.

 

Em adição, o § 4º do artigo 68 do Decreto nº 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto nº 8.123/2013, é claro quando
dispõe que a presença no ambiente de trabalho de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos
é suficiente para a comprovação da efetiva exposição do trabalhador.

 

Cumpre salientar, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso representativo de
controvérsia (recurso repetitivo) que “[...] as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e
atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica
médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não
ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3º, da Lei 8.213/1991).” (REsp 1.306.113/SC, Ministro
Herman Benjamin, 1ª Seção, DJe 07.03.2013).

 

Destaca-se, outrossim, que o artigo 71 do Regimento Interno do CRPS permite a aplicação subsidiária do Código de
Processo Civil ao processo administrativo. Dessa forma, o exercício da atividade jurisdicional administrativa deve
observar os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional, razão pela qual o julgador não está
vinculado à manifestação da Assessoria Técnico-Médica desde que seu posicionamento esteja devidamente
fundamentado.

 

No mesmo sentido, o artigo 3º da Instrução Normativa nº 1 MPS/CRPS, de 30.11.2011[1].

 

Por outro lado, não cabe a conversão dos períodos de 11.05.1987 a 17.02.1988, 18.02.1988 a 31.01.1991 e 01.02.1991
a 26.06.1995 porquanto a função de “Auxiliar de Almoxarife” não está elencada nos Decretos nºs 53.831/1964 e
83.080/1979 como categoria profissional passível de reconhecimento de atividade especial. Ainda que assim não fosse,
há divergência entre a empresa informada no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS- RENUKA DO BRASIL
S.A. - e a empresa responsável pela anotação na carteira profissional – EQUIPAV S.A. Não há qualquer informação
sobre sucessão.

 

Desse modo, é o presente para reformar a decisão proferida pela Colenda 12ª Junta de Recursos para autorizar a
conversão dos períodos de 13.01.1999 a 31.12.2016 e 23.02.2017 a 14.03.2017 (DER), com exceção do período de
20.09.2001 a 05.11.2001, no qual o interessado esteve em gozo de auxílio-doença previdenciário (NB 31/121.717.229-
4).

 

Por fim, importa informar que o período de 01.06.1985 a 01.05.1987 foi incluído ao tempo de contribuição do interessado
pelo próprio ente autárquico, o que pode ser observado pela análise da contagem de fls. 61/63-processo completo.

 

Nesse diapasão, com as modificações acima propostas, o segurado possui tempo suficiente para a concessão do
benefício, nos termos do artigo 56 do Decreto nº 3.048/99 e do inciso I do § 7º do artigo 201 da Constituição Federal.

 

Nos termos do item 4 do Memorando-Circular Conjunto nº 001/DAJ/CGT/GP-CRPS, de 29.03.2011, quando o órgão
julgador/colegiado reconhecer no voto/fundamentação parte do objeto do recurso a decisão deverá ser de
CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.
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Diante do acima exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO
SEGURADO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos moldes acima aduzidos.

[1] “Art. 3º Os Órgãos Julgadores não estão adstritos ao pronunciamento técnico da assessoria médica ou
jurídica, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, desde que
fundamentada a decisão, sob pena de nulidade.” (destacado).

 

MARIA LIGIA SORIA
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: 8507 / 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) VANIA GOMES ATAIDES DA SILVA.

MARIA LIGIA SORIA
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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