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Relatório

Trata-se de recurso especial interposto pelo INSS em face do Acórdão proferido pela 05ª Junta de Recursos que
conheceu do recurso ordinário do Segurado, Sr. Valdemir Sebastião Maciel da Silva, para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento determinando o enquadramento dos períodos trabalhados de 22/07/91 a 01/04/92, 10/05/93 a 14/09/94,
06/11/95 a 05/03/97, 25/11/10 a 18/10/11, 19/11/03 a 23/08/06, 26/10/11 a 30/08/12 e 19/03/07 a 18/07/08, mas
indeferindo a concessão da aposentadoria em razão da ausência de implemento do tempo mínimo de contribuição
exigido pela legislação previdenciária (Evento 13).

 

Em sede recursal, o INSS defendeu a impossibilidade de reconhecimento da especialidade dos períodos controversos
com fundamento no laudo pericial contrário emitido nos autos e o indeferimento do benefício (Evento 19).

 

O Interessado não apresentou contrarrazões.

 

É o relatório.

 

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 24/09/2019 para sessão nº 0576/2019, de 01/10/2019.

Voto

EMENTA:
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. EXPOSIÇÃO
COMPROVADA. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI Nº 8.213/91 C/C A RESOLUÇÃO Nº 73/2018 DO CONSELHO
PLENO DO CRPS. REQUISITO NÃO IMPLEMENTADO. ARTIGO 201, § 7º, INCISO I DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NEGADO AO INSS

Preliminarmente, reconheço a tempestividade do recurso especial do INSS, que restou interposto no prazo estabelecido
pelo artigo 31, caput do Regimento Interno do CRPS, aprovado pela Portaria MDSA nº 116/2017.

 

No mérito, registro que a controvérsia recursal refere-se ao enquadramento dos períodos laborados pelo Segurado
entre 19/11/03 a 23/08/06, 19/03/07 a 18/07/08, 25/11/10 a 18/10/11 e 26/10/11 a 30/08/12 e a concessão da
aposentadoria requerida em 08/01/18.

 

Neste sentido, destaco que os artigos 57 e 58 e parágrafos da Lei 8.213/91 determinam que a comprovação de
atividade alegada como especial deve ser feita através de formulários preenchidos com base em laudo técnico e a
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atividade alegada como especial deve ser feita através de formulários preenchidos com base em laudo técnico e a
exposição deve ser de forma permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física[1]:

 

Além disso, 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.

 

Analisando os autos, entendo que o Segurado tem direito ao enquadramento dos períodos trabalhados nas empresas
Voestalpine Meincol S.A de 25/11/10 a 18/10/11 (formulário, fls. 14/15), Flantech Metalúrgica Ltda. de 26/10/11 a
30/08/12 (formulário, fls. 24/25), Máster Sistemas Automotivos Ltda. de 19/03/07 a 18/07/08 (formulário, fls. 29/30) e
Marcopolo S.A. de 19/11/03 a 23/08/06 (formulário, fls. 19) no código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto nº 3.048/99, vez que
esteve exposto de forma permanente ao agente nocivo ruído em níveis acima do limite de tolerância de 85 dB(A).

 

No tocante ao laudo pericial emitido nos autos (Evento 17), destaco que o Conselho Pleno deste CRPS pacificou o
entendimento quanto à possibilidade de utilização de medições de ruído feitas com base na técnica denominada
dosimetria, mesmo após a vigência do Decreto nº 4.882/2003, que estabeleceu a obrigatoriedade das medições serem
realizadas a partir da técnica definida na NHO – 01 da Fundacentro, que exige a mensuração em NEN – Nível de
Exposição Normalizado.

 

Vejamos a ementa da Resolução nº 73/2018, que tratou sobre o tema, ora controverso, a saber:

 

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 péla 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.

 

Todavia, concluo que o Interessado não implementou o tempo mínimo de contribuição definido no artigo 201, parágrafo
sétimo, inciso I da Constituição Federal para a concessão da aposentadoria.

 

Isto posto, conheço do recurso especial interposto pelo INSS para, no mérito, negar-lhe provimento determinando a
manutenção do Acórdão proferido pela 05ª Junta de Recursos.

 

CONCLUSÃO – Pelo exposto, VOTO no sentido de, preliminarmente, CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PELO
INSS para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

[1] Art.57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver
trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20
(vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

(...)

§ 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do
Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de
1995)

§ 4º O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido
para a concessão do benefício. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

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
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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)

 

ROMULO BARBOSA DA SILVA
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: 9261 / 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 NEGAR 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) LARA CRISTINA SOUTO DA COSTA.

ROMULO BARBOSA DA SILVA
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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