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Relatório

 

Trata-se de recurso especial interposto pelo segurado ISRAEL TADEU PINTO DE AZEVEDO, em razão da decisão da
02ª Junta de Recursos, que conheceu e negou provimento ao recurso ordinário, nos termos do Acórdão nº 5.688/2018,
mantendo o indeferimento da Aposentadoria por Tempo de Contribuição requerida em 24/01/2018, quando detinha 50
anos de idade.

 

O segurado, por intermédio do seu procurador, solicita o enquadramento como atividade especial dos períodos de
12/03/79 a 30/09/81 e de 01/10/81 a 29/08/82 por exposição ao agente nocivo ruído, bem como a concessão da
Aposentadoria por Tempo de Contribuição, manifestando interesse na reafirmação da Data de Entrada do
Requerimento – DER.

 

O INSS em sede de contrarrazões argumenta que a perícia médica refutou o enquadramento dos períodos de 12/03/79
a 30/09/81 e de 01/10/81 a 29/08/82, uma vez que o PPP não contém elementos para comprovação da efetiva
exposição aos agentes nocivos contemplados na legislação vigente.

 

No requerimento do benefício o segurado apresentou o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP dos períodos
controversos laborados na empresa SNAP-ON DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIAS LTDA, de 12/03/79 a 30/09/81 e
de 01/10/81 a 29/08/82, das funções de “ajudante geral” e “prensista”, exposto a ruídos de 85 dB(A), hidrocarbonetos
aromáticos – sem informação de responsável técnico. Também foi apresentada declaração de extemporaneidade e
manutenção do layout (fls.49/51 do processo PDF).

 

O procurador do segurado defendeu suas razões por meio de sustentação oral, ocasião que solicitou o enquadramento
por categoria profissional na função de caldeireiro do período de 15/09/1989 a 02/05/1990, bem como a inclusão do
vínculo tido no período 05/05/1986 a 01/08/1986.

 

Esse Colegiado entendeu prudente converter o julgamento em diligência a fim de que fosse apresentado o Laudo
Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT da empresa SNAP-ON DO BRASIL COMÉRCIO E
INDÚSTRIAS LTDA referente ao período 12/03/79 a 29/08/82.

 

Visando atender a diligência dessa Câmara de Julgamento foi apresentado o novo PPP e o LTCAT da empresa SNAP-
ON DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIAS LTDA.
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Por fim, registra-se que a Autarquia Previdenciária, após a diligência dessa Câmara de Julgamento, efetuou a inclusão
no Cadastro Nacional de Informações Social – CNIS do vínculo com a empresa REMONTE E CIA LTDA, de 05/05/1986
a 01/08/1986, conforme despacho anexado no evento 34.

 

É o relatório.

 

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 27/09/2019 para sessão nº 0592/2019, de 08/10/2019.

Voto

EMENTA:
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO AO AGENTE
NOCIVO RUÍDO. ENQUADRAMENTO NO CÓDIGO 1.1.6, ANEXO AO DECRETO 53.831/1964.
POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. ATIVIDADE DE CALDEIREIRO.
CÓDIGO 2.5.2, ANEXO AO DECRETO 83.080/1979. POSSIBLIDADE. PRESSUPOSTOS PARA
IMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPLEMENTADOS. ARTIGO
56 DO DECRETO 3.048/1999. REAFIRMAÇÃO DA DER. CONCESSÃO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO.
ENUNCIADO 5 DO CRPS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO AO SEGURADO

 

Presentes os pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento dos recursos, passa-se a análise do
mérito.

 

A matéria debatida nos autos gira em torno da possibilidade de realizar o enquadramento como atividade especial dos
períodos de 12/03/79 a 30/09/81 e de 01/10/81 a 29/08/82, bem como, no preenchimento dos requisitos para a
concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

 

A possibilidade de conversão do tempo de trabalho exercido sob condições especiais em tempo comum dependerá da
comprovação pelo trabalhador da efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos em
concentração ou intensidade e a permanência em exposição que seja superior aos limites tolerados pela legislação
vigente à época da prestação do serviço, nos termos do § 1º, art. 70 do Decreto nº 3.048/99.

 

A lei vigente a época da prestação do serviço laboral para a obtenção do enquadramento em atividade especial
referente ao agente nocivo ruído, é imperioso mencionar o Enunciado AGU n˚ 29, de 9 de junho de 2008[1].

 

A comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos, nos termos dos §§ 3º e 9º do artigo 68 do Decreto nº
3.048/1999, com redação dada pelo Decreto nº 8.123/2013, será feita mediante o Perfil Profissiográfico Previdenciário –
PPP emitido pela Empresa ou seu preposto, com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho –
LTCAT, in verbis:

 

Art. 68. (...).

(...).

§ 3o  A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário 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. (Redação dada pelo Decreto nº 8.123, de 2013)

 

Depreende-se, portanto, que o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, de fato, é o documento fidedigno para atestar
o exercício de atividades laborativas sob condições especiais, entretanto, este formulário deve ser preenchido com base
em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança
do trabalho.

 

Na hipótese das atividades desenvolvidas na empresa SNAP-ON DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIAS LTDA, nos
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períodos de 12/03/79 a 30/09/81 e de 01/10/81 a 29/08/82, o segurado estava submetido a exposição de ruídos de 85
dB(A) e hidrocarbonetos aromáticos, conforme dados do PPP emitido em 21/08/2019 e LTCAT elaborado em 1999.
Assim, a exposição ao agente nocivo ruído autoriza o enquadramento no código 1.1.6, Anexo ao Decreto 3.048/1999.

 

Quanto ao enquadramento por categoria profissional de caldeireiro do período de 15/09/1989 a 02/05/1990, constata-se
no registro da CTPS que o segurado nesse intervalo trabalhava na empresa TEJOFRAN DE SANEAMENTO E
SERVIÇOS GERAIS LTDA, exercendo a função de “meio oficial de caldeireiro”, cabendo, pois, o enquadramento no
Código 2.5.2, Anexo ao Decreto 83.080/1979.

 

Feitas tais considerações, mediante todo exposto e pela documentação contida nos autos, o segurado preenche os
requisitos para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição na forma do artigo 56 do Decreto 3.048/1999,
podendo a Data de Entrada do Requerimento – DER ser alterada para concessão do benefício na forma do artigo 29-C
da Lei 8.213/1991, na forma do Enunciado 5 do CRPS[2].

 

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

[1] “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.”

[2] A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo
nesse sentido.

 

LARA CRISTINA SOUTO DA COSTA
Relator(a)

Declaração de Voto

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

DAVID RODRIGUES DA CONCEICAO
Conselheiro(a) Suplente Representante dos Trabalhadores

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 9445 / 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 RECORRENTE, POR UNANIMIDADE,
de acordo com o voto do(a) Relator(a) e sua fundamentação.

Participou, ainda, do presente julgamento, o(a) Conselheiro(a) DAVID RODRIGUES DA CONCEICAO.
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LARA CRISTINA SOUTO DA COSTA
Relator(a)
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