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Relatório

Recurso especial interposto pelo INSS (evento 15), por não concordar com a decisão proferida pela Colenda 27ª Junta
de Recursos que, por intermédio do Acórdão nº 36/2019, conheceu do recurso do segurado MARCELO RODRIGUES
DA SILVA, e, mérito, deu-lhe parcial provimento.

 

A aposentadoria por tempo de contribuição foi requerida em 21/08/2017.

 

A Junta de Recursos reconheceu como exercido em condições especiais o período de 01/01/1999 a 24/02/2003. Não
reconhece porém os períodos de 01/10/1986 a 23/07/1993, de 01/01/1993 a 07/10/1994, de 11/10/1994 a 30/11/1994 e
de 01/07/1997 a 28/02/1998 – evento 13.

 

A Autarquia Previdenciária se insurge pugnado pela reforma do decisum da Junta de Recursos, alegando
preliminarmente a intempestividade do recurso ordinário interposto pelo requerente, e no mérito pugna pelo não
reconhecimento do labor especial fundamentado na ausência de indicação do devido código GFIP (campo em branco)
no PPP apresentado e falta de comprovação da efetiva exposição ao agente nocivo.

 

O interessado, por seu procurador, em sede de contrarrazões, requer a manutenção da decisão da JR quanto ao
enquadramento do período de 01/01/1999 a 24/02/2003 e o reconhecimento do labor especial para os períodos de
01/10/1986 a 23/07/1993, de 01/01/1993 a 07/10/1994 e de 11/10/1994 a 30/11/1994, por isso recebe-se as
contrarrazões como recurso especial – evento 18.

 

É o relatório.

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 10/10/2019 para sessão nº 0574/2019, de 10/10/2019.

Voto

EMENTA:
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ART. 56 DO DECRETO 3.048/99 E INCISO I DO §7º
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO
DO PERÍODO DE 01/01/1999 A 24/02/2003 POR EXPOSIÇÃO À RUÍDO. NÃO ALCANÇADOS TEMPO DE
MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO NEGADO AO INSS E
PROVIDO PARCIALMENTE AO SEGURADO
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Conhece-se do recurso eis que presentes os pressupostos de legitimidade e tempestividade.

 

Inicialmente, em relação à preliminar de intempestividade do recurso ordinário levantado pelo INSS, este não assiste
razão, tendo em vista que o requerente tomou ciência do indeferimento do benefício em 04/05/2018 (fl. 89, processo
completo). Foi agendado por sua procuradora carga no processo em 11/05/2018 (fl. 91, processo completo) e marcado
para o dia 24/08/2018. Nesta data foi feito carga no processo e devolvido os autos em 26/09/2018 (fl. 90, processo
completo).

Em 13/09/2018 foi requerido recurso tendo sido agendado para 20/09/2018, portanto tempestivo o apelo (fl. 3, processo
completo).

 

Isto posto, os períodos controversos são o período de 01/01/1999 a 24/02/2003 reconhecido como exercido em
condições especiais pela Junta de Recursos, porém não reconhecido pelo INSS e os períodos de 01/10/1986 a
23/07/1993, de 01/01/1993 a 07/10/1994 e de 11/10/1994 a 30/11/1994 não enquadrados como especiais nem pela
Junta de Recursos e nem pela Autarquia previdenciária.

 

A fim de comprovar labor exercido em condições especiais, o requerente apresentou PPP (fl. 55, processo completo), do
período de 01/10/1986 a 23/07/1993 em que laborou na empresa Lino Prado e Cia Ltda., exercendo a função de
distribuidor de chapas. Consta na descrição das atividades realizadas que realizava várias funções dentro da gráfica,
fazendo impressão de produtos, que consiste em transferir tinta para um substrato (papel, cartolina, plásticos, etc...)
através de um sistema de impressão, como off-set, digital, rotogravura, flexografia e também fazia acabamento,
dobraduras, encadernação, colagem e feitos e além disso também fazia os consertos nas máquinas, quando assim era
necessário, utilizando graxas, solventes, querosene e gasolina, exposto à agente nocivo físico ruído de 87 a 95 dB
sendo a técnica utilizada dosimetro – fls. 55 e 56, processo completo.

Por oportuno saliento que o referido documento foi emitido pela empresa Gráfica Barra Bonita Ltda., contudo as duas
empresas possuem o mesmo CNPJ. Destaco ainda que no supramencionado documento consta que somente no
período de 05/03/2017 à 10/03/2017 havia responsável técnico legalmente habilitado.

Isto posto, apesar de constar a exposição a agente nocivo acima dos limites permitidos pela legislação previdenciária,
da análise do PPP anexado aos autos, informo não ser possível o enquadramento tendo em vista que a comprovação
da exposição à agente nocivo prejudicial à saúde, conforme art. 58 e parágrafos[1], da Lei nº 8.213/91, é feita mediante
formulário (PPP) 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. O documento apresentado consta
responsável técnico e somente no período de 05/03/2017 à 10/03/2017. Ademais, o ruído foi medido em dB e não
dB(A), o descaracteriza a habitualidade e permanência da exposição.

 

Para o segundo período ressalto que a Colenda Junta de Recurso consignou erroneamente o início do labor trabalhado
para a empresa Gráfica Barra Bonita Ltda, uma vez que o período correto é de 01/11/1993 a 07/10/1994. Isto posto, para
o citado período foi apresentado PPP, onde consta que o interessado trabalhou na função de formista. Na descrição de
suas atividades consta que realizava várias funções dentro da gráfica, fazendo impressão de produtos, que consiste em
transferir tinta para um substrato (papel, cartolina, plásticos, etc...) através de um sistema de impressão, como off-set, e
efeitos e além disso também fazia os consertos nas máquinas, quando assim era necessário, utilizando graxas,
solventes, querosene e gasolina, exposto à agente nocivo físico ruído de 87 a 95 dB(A), sendo a técnica utilizada
dosimetro – fls. 55 e 56, processo completo.

Importante salientar, que o referido documento declara que somente no período de 05/03/2017 à 10/03/2017 havia
responsável técnico legalmente habilitado. Isto posto, conforme fundamentação supramencionada, não é possível o
enquadramento uma vez o documento foi emitido pela empresa com base em laudo técnico, emitido com base em laudo
técnico por profissional não devidamente habilitado.

 

O interessado laborou na empresa Raízen Energia S/A do período de 11/10/1994 a 24/02/2003, contudo, realizada a
análise dos períodos apresentados em PPPs por parte da SST, houve enquadramento dos períodos de 01/12/94 a
30/06/1997 e de 01/03/1998 a 31/12/98, deixando de ser enquadrados os períodos de 11/10/1994 a 30/11/1994,
01/07/97 a 28/02/98 e de 01/01/99 a 24/02/03. Porém os períodos controversos são de 11/10/1994 a 30/11/1994 e de
01/01/99 a 24/02/03.

Conforme PPP apresentado, no período de 11/10/1994 a 30/11/1994 o interessado laborou na função de ajudante de
serviços gerais, onde auxiliava em serviços gerais nas áreas de produção, executava limpeza, arrumação, mantinha
organizadas as áreas e equipamentos, exposto à agente nocivo ruído variando entre 80 a 99 dB(A), com indicação de
responsável técnico para todo o período – fls. 59 a 63, processo completo.

Conforme Súmula nº 29 da AGU[2] para o período sob análise, é reconhecido labor especial para exposição à ruído
superior a 80 dB(A), contudo, como no documento apresentado consta que a exposição ocorreu incluindo 80 dB(A)
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restou descaracterizada habitualidade e permanência na exposição, não sendo possível o enquadramento do período
como especial.

 

E, por fim o período de 01/01/1999 a 24/02/2003 laborado na mesma empresa, exercendo a função de operador de
máquina empacotamento, exposto à ruído de 91,4 dB(A). Para o este período é entendo ser possível de enquadramento,
tendo em vista a exposição ao agente nocivo ruído acima dos limites de tolerância previstos na legislação previdenciária
no código 1.1.6 do Anexo IV do Decreto 3048/99.

 

Por oportuno, importante salientar que mesmo com o enquadramento do labor exercido em condições especiais no
período de 01/01/1999 a 24/02/2003 e, somando-se ao já constante em seu cadastro previdenciário, o requerente não
conta com tempo suficiente para concessão do benefício, nos termos do art. 201, §7º da Constituição Federal.

 

CONCLUSÃO: Pelo exposto voto no sentido de CONHECER do recurso do INSS e do Interessado e, no mérito NEGAR
PROVIMENTO AO INSS E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO INTERESSADO.

[1] “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.

§ 2º Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de
proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação
sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.

§ 3º A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente
de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o
respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei.

§ 4º A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo
trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.”

[2] "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."

 

 

VANIA GOMES ATAIDES DA SILVA
Relator(a)

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
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Decisório

Nº Acórdão: 9663 / 2019

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM os membros da 3ª Câmara de
Julgamento do CRPS, CONHECER DE AMBOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO AO INSS 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) LIVIA MARIA RODRIGUES DE NAZARETH.

VANIA GOMES ATAIDES DA SILVA
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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