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Relatório

Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em razão da decisão
da 23ª Junta de Recursos, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso ordinário do interessado, ANTONIO
CARLOS MARTINS, nos termos do Acórdão nº 1010/2019, pois reconheceu o período de 04/02/1974 a 09/02/1976 e de
01/01/1981 a 04/03/1997 como especial, mas não concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição
aos moldes do art. 29-C da Lei de benefícios.

 

O INSS, em seu Recurso Especial, aduz que conforme Parecer Técnico ao evento 17, é possível o reconhecimento do
período de 01/01/1981 a 04/03/1997 como especial. No entanto, o período de 04/02/1974 a 09/02/1976 não pode ser
reconhecido como especial, pois não há responsável técnico para o período pleiteado e a metodologia não está de
acordo com as normas legais.

 

O interessado apresentou contrarrazões, e requer a manutenção do decisório da D. Junta de Recursos quanto ao
reconhecimento do período de 04/02/1974 a 09/02/1976 como especial. Afirma também que a controvérsia pode ser
sanada com o processamento de diligência. E aduz que faz jus ao benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição aos moldes do art. 29-C da Lei de Benefícios mediante reafirmação da DER. Requer nova contagem de
tempo de contribuição.

 

O interessado conta com 28 anos 03 meses e 22 dias de tempo de contribuição até DER – 06/09/2017, fl. 47. Data de
nascimento em 15/12/1958.

 

É o Relatório.

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 01/10/2019 para sessão nº 0613/2019, de 15/10/2019.

Voto

EMENTA:
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO DE PERÍODO ESPECIAL
COMO APRENDIZ. AUSENTE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS REGISTROS AMBIENTAIS. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO RUÍDO.
MANUTENÇÃO DO DECISÓRIO DA D. JUNTA DE RECURSOS QUANTO AO RECONHECIMENTO DO
PERÍODO DE 01/01/1981 A 04/03/1997. NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E
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PROVIDO AO INSS

Preenchidos os pressupostos processuais. Recurso tempestivo.

 

A matéria dos autos diz respeito à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

 

O ponto controverso diz respeito ao reconhecimento do período de 04/02/1974 a 09/02/1976 como especial. O
interessado exerceu a função de aprendiz de mecânica geral, exposto a ruído de 91dB (A), PPP às fls. 18-19, não há
responsável técnico pelos registros ambientais, realizava as seguintes atividades:

 

“Assistir aulas teóricas das diversas matérias que compõe a grade curricular do SENAI. Operar máquinas
e equipamentos, desenvolvendo o conceito de aulas práticas. Após ensinamentos, desenvolver roteiros
de trabalho, a fim de executar a SMO (série metódica de ofício)”.

 

De acordo com o art. 58, §1° da Lei n° 8213/91, o formulário deve estar embasado em laudo técnico de condições
ambientais do trabalho, além de expedido por médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho[1].

 

No caso dos autos, além de não constar responsável técnico pelos registros ambientais, é possível observar que as
atividades exercidas pelo interessado é um trabalho que não exige exposição ao agente nocivo indissociável da
produção do bem, requisito esse assim definido pelo art. 65 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto nº 3.048, de 1999, na redação dada pelo Decreto nº 4.882, de 2003[2].

 

No caso concreto, o interessado exercia atividades como aprendiz, momentos com aulas teóricas, na fase escolar e em
outros momentos com aulas práticas. Pela descrição das atividades, não é possível estabelecer a fonte de ruído nas
aulas teóricas, sendo que não é possível estabelecer quanto tempo havia exposição a agente nocivo ruído, em qual
intensidade, e se prejudicial em termos legais.

 

Sendo que para caracterizar exposição a agente nocivo ruído é preciso que o exercício da produção do bem seja
indissociável à exposição ao ruído, de forma habitual e permanente, o que não é observado no caso dos autos por nem
apresentar fonte de ruído por parte do período, e também por não verificar exposição habitual e permanente à exposição
ao agente nocivo.

 

Portanto, não é possível reconhecer o período de 04/02/1974 a 09/02/1976 por não constar habitualidade e
permanência de exposição ao agente nocivo ruído.

 

Assim, mantenho o decisório da D. Junta de Recursos para reconhecer o período de 01/01/1981 a 04/03/1997 como
especial, mas reformo quanto ao reconhecimento do período de 04/02/1974 a 09/02/1976.

 

Em consulta ao CNIS, verifica-se que o último recolhimento do interessado se deu em 09/2017, portanto, não é possível
a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição aos moldes do art. 29-C da Lei de Benefícios, e
nem na forma integral mediante reafirmação da DER, por não totalizar 35 anos de tempo de contribuição.

 

Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do INSS, para no mérito, dar-lhe provimento.

 

 

[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. (Redação dada pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)”
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[2] “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”.

 

THALITA MELCHIOR DE LIMA
Relator(a)

Declaração de Voto

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

MARIA LIGIA SORIA
Conselheiro(a) Suplente Representante dos Trabalhadores

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 9900 / 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 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) MARIA LIGIA SORIA.

THALITA MELCHIOR DE LIMA
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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