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Relatório

Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em razão da decisão
da 14ª Junta de Recursos, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso ordinário do interessado, MORIVALDO
MENDES DE LIMA, nos termos do Acórdão nº 2620/2018, pois reconheceu o período de  01/08/1992 a 13/10/1996 como
especial, e homologou o período de 01/04/2005 a 23/03/2006 com a empresa Ind. Filizola S/A. Entretanto, não
reconheceu os períodos de 04/01/1988 a 31/07/1992, de 14/10/1996 a 31/12/2003, de 04/09/2006 a 08/01/2010 e de
01/12/2010 a 23/08/2016 como especiais. E por fim, não concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição.

 

O INSS, em Recurso Especial, afirma que o período de 01/04/2005 a 23/03/2006 não deve ser homologado, uma vez
que o período de 10/06/2005 a 11/12/2005 o Interessado esteve em gozo de benefício por incapacidade. Sendo que
não há elementos de convicção de que, após a cessão do benefício por incapacidade acidentário, tenha retornado ao
trabalho, podendo ter havido apenas baixa na CTPS para pagamento de verbas rescisórias e de Aviso-prévio
indenizado, os quais, não tem repercussão na seara previdenciária.

 

O interessado, em contrarrazões, requer a manutenção do decisório da D. Junta de Recursos quanto à homologação do
período controverso, e também o reconhecimento dos períodos de 04/01/1988 a 31/07/1992, de 14/10/1996 a
31/12/2003 como especial, de 04/09/2006 a 08/01/2010 por categoria profissional e de 01/12/2010 a 23/08/2016 como
especial por exposição a hidrocarboneto. Autoriza a reafirmação da DER.

 

Principais documentos juntados:

CTPS com anotação da data de saída em 23/03/2006, fl. 108;
Contribuição sindical em 2005 e 2006, fl. 112;
Anotação de alteração salarial em 01/01/2005 e 01/03/2006, fl. 117;
Extrato analítico de FGTS de 10/01/2005 a 10/12/2005, de 10/01/2006 a 03/05/2006, fl. 131;
Ficha de registro de empregado sem data de rescisão, fl. 138.

 

À fl. 84, consta que o interessado conta com 28 anos, 03 meses e 02 dias de tempo de contribuição na DER –
29/07/2016. Data de nascimento em 26/12/1962.

 

Assim, solicitou-se que a empresa a Ind. Filizola S/A, atual SERMACO EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES S.A.
apresentasse documentos que informem a data de rescisão contratual do vínculo empregatício com o interessado,
MORIVALDO MENDES DE LIMA.

 

Assinatura do documento:
RcvRCcAwDAPRVbpAQJLtyMlsHb6lEHq_j7OZy5HN4FtPSDjFbbNMVDXbUgmKo_w4O2s6wnOmiH8Gb4FrEIN5EZuxkQ8

Assinado digitalmente pelo presidente: cacb0205a75e346c3d4247d8b4db2c27 
Assinado digitalmente pelo(a) relator(a): 4dd595e50487df9470a91dc1911e1443



Diligência com juntada de Declaração ao Evento 36 informando que não foi possível localizar a empresa, na mesma
oportunidade juntou outros elementos.

 

É o Relatório.

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 25/09/2019 para sessão nº 0609/2019, de 14/10/2019.

Voto

EMENTA:
DUPLO RECURSO. RECURSO DO INSS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. JUNTADA
DE CTPS CARIMBADA, SEM RASURAS E DE OUTROS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O VÍNCULO.
RECURSO DO INSS CONHECIDO E NEGADO. RECURSO DO RECORRENTE. ATIVIDADE ESPECIAL.
RUÍDO. DSS 8030 SEM LAUDO TÉCNICO. RUÍDO ABAIXO DO LIMITE DE TOLERÂNCIA. NÃO
CATEGORIA PROFISSIONAL APÓS 28/04/1995. THINNER. FISPQ. NÃO PREVISÃO NO DECRETO
3048/99. NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
RECURSO DO RECORRENTE CONHECIDO E NEGADO. RECURSOS CONHECIDOS E NEGADOS AO
INSS E AO SEGURADO

RECURSO ESPECIAL DO INSS

 

Preenchidos os pressupostos processuais, recurso tempestivo.

 

Os autos versam sobre a possibilidade de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Sendo que a matéria
controversa é a homologação do período de 01/04/2005 a 23/03/2006.

 

O INSS alega que o interessado esteve em gozo de benefício por incapacidade no período de 10/06/2005 a 11/12/2005.
Sendo que não há elementos de convicção de que, após a cessão do benefício por incapacidade acidentário, tenha
retornado ao trabalho, podendo ter havido apenas baixa na CTPS para pagamento de verbas rescisórias e de aviso-
prévio indenizado, os quais, não tem repercussão na seara previdenciária.

 

De acordo com o art. 19 do Decreto n° 3048/99, é possível considerar dados constates no CNIS como prova de tempo
de contribuição mediante corroboração por documentos[1].

 

Para comprovação de vínculo empregatício, é preciso observar os documentos que podem ser considerados no art. 10,
inciso I, da Instrução Normativa 77/2015[2].

 

No art. 60, §1º da Instrução Normativa 77/2015, é possível considerar as anotações contemporâneas internas da
Carteira para suprir possível falha de registro[3].

 

Sendo que os dados constantes na CTPS devem estar de forma cronológica, sem rasuras, com identificação,
carimbados e assinados.

 

No caso dos autos, o interessado apresentou CTPS com anotação da data de saída em 23/03/2006, fl. 108; Contribuição
sindical em 2005 e 2006, fl. 112; Anotação de alteração salarial em 01/01/2005 e 01/03/2006, fl. 117; Extrato analítico de
FGTS de 10/01/2005 a 10/12/2005, de 10/01/2006 a 03/05/2006, fl. 131; e RAIS de 2006 evento 36, fl. 25.

 

Diante da juntada de documentos que comprovam o vínculo empregatício, é possível homologar todo o período de
01/04/2005 a 23/03/2006. Acrescentam-se cerca de 05 meses e 19 dias ao tempo de contribuição do interessado.

 

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

 

RECURSO ESPECIAL DO RECORRENTE - MORIVALDO MENDES DE LIMA
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Preenchidos os pressupostos processuais, recurso tempestivo.

 

1. Período de 04/01/1988 a 31/07/1992, de 14/10/1996 a 31/12/2003 – DSS 8030

O interessado exerceu atividade de ajudante de produção de 04/01/1988 a 31/08/1988, de operador de pintura de
01/09/1988 a 31/07/1989, de lixador de pintura de 01/08/1989 a 31/07/1992, de ½ oficial pintor de 01/08/1992 a
31/01/1996, de pintor a revolver de 01/02/1996 a 31/12/2003.

 

Para tanto apresentou DSS 8030, com informação de exposição a ruído.

 

O DSS 8030 é um formulário que contêm informações sobre as atividades exercidas pelo segurado com exposição a
agente nocivos. A apresentação desse formulário é suficiente para comprovar a especialidade do labor, desde que as
atividades, por sua natureza, não demonstrem inidoneidade das informações, pois não se exigia que os formulários
fossem preenchidos com base em laudo técnico, exceto para ruído.

 

Somente a partir de 1996, com a Medida Provisória 1.523/96, que se exigiu que a comprovação da exposição aos
agentes nocivos fosse feita mediante formulário emitido pela empresa ou preposto com base em laudo técnico de
condições ambientais do trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

 

No caso concreto, além de ter exposição a ruído, o qual não foi especificada a técnica de aferição e nem o nível medido,
consta informação de que a empresa não possuía laudo técnico pericial à época. Requisito obrigatório para análise do
agente nocivo ruído.

 

Assim, não é possível reconhecer o período de 04/01/1988 a 31/07/1992, de 14/10/1996 a 31/12/2003 como especial.

 

2. Período de 04/09/2006 a 08/01/2010 - categoria profissional, ruído e hidrocarboneto

 

O interessado requer o reconhecimento do período de 04/09/2006 a 08/01/2010 como especial por categoria
profissional.

 

Inicialmente não é demais lembrar que tanto a legislação anterior quanto a própria Lei n° 8.213/91, em sua redação
original (art. 57), admitia duas formas de se considerar o tempo de serviço como especial:

a) mediante enquadramento por categoria profissional, conforme a atividade desempenhada pelo
segurado presumia a lei a sujeição a condições insalubres, penosas ou perigosas;

b) mediante enquadramento por agente nocivo - independentemente da atividade ou profissão exercida,
o caráter especial do trabalho decorria da efetiva exposição a agentes insalubres arrolados na legislação
de regência.

 

Essa situação perdurou até a edição da Lei n.º 9.032, de 1995, que impôs a necessidade de comprovação, pelo
segurado, da efetiva exposição aos agentes agressivos, exigindo ainda que essa exposição fosse habitual e
permanente.

 

Quanto aos períodos especiais, o entendimento consolidado na jurisprudência é de que, até 28/04/1995, é admissível o
reconhecimento da especialidade por categoria profissional ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer
meio de prova (exceto para ruído).        

 

No caso concreto, o interessado laborou como pintor A, na empresa Arprint Pinturas Tecnicas LTDA, exposto a ruído de
83,20dB (A) e hidrocarboneto.

 

Não é possível o enquadramento por categoria profissional após 28/04/1995. E nem por exposição a ruído, por estar
abaixo do limite de tolerância preceituado no anexo IV do Decreto n° 3048/99 – acima de 85dB (A).
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Quanto ao agente nocivo hidrocarboneto, de acordo com o art. 68, §4° do Decreto n° 3048/99, a relação de agentes
nocivos químicos está especificada no anexo IV. Sendo que no §4°, explica que os agentes nocivos cancerígenos
listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego serão reconhecidamente cancerígenos em humanos[4].

 

Para o reconhecimento do agente químico, é preciso identificar o a composição química dos produtos, além da
concentração do produto e intensidade de exposição ao agente.

 

Para avaliação de hidrocarbonetos aromáticos, é necessária inicialmente a caracterização da composição do óleo ou
graxa, pois a exposição a alguns óleos pode constituir sério risco carcinogênico enquanto a outros, altamente refinados,
solúveis, com emulsificante, não haver riscos carcinogênicos.

 

No caso concreto, não há especificação quanto ao tipo de hidrocarboneto aromático. Sendo que é necessária a
caracterização de potencialmente cancerígeno para reconhecimento de exposição de agente nocivo.

 

Assim, não é possível reconhecer o período de 04/09/2006 a 08/01/2010 como especial, nem por categoria profissional,
nem por exposição a agentes nocivos.

 

 

3. Período de 01/12/2010 a 23/08/2016 – ruído, thinner

O interessado exerceu atividade de pintor na empresa Fibrasil Ind. Com. Carrocerias LTDA, exposto a ruído de 85dB (A),
thinner mec, tinta pu, duco, sintético fundo PU/Epox, massa plástica, solventes, nevoas, poeiras, com responsável
técnico somente a partir de 01/02/2012, PPP fl. 76.

 

De acordo com o art. 58, §1° da Lei n° 8213/91 o laudo técnico deve ser expedido por médico do trabalho e engenheiro
de segurança do trabalho[5].

 

No caso dos autos, somente a partir de 01/02/2012 que pode ser analisado, por possuir profissional técnico legalmente
habilitado.

 

Não é possível o reconhecimento por exposição a ruído por estar dentro do limite de tolerância estipulado no anexo IV,
código 2.0.1 do Decreto n° 3048/99.

 

Quanto ao agente thinner, em consulta à Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ, o thinner é
uma mistura composta por Tolueno (CAS 108-88-3): 20,73 - 62,18%, Etanol (CAS 64-17-5): 18,86 - 56,58%  e Xileno
(CAS 1330-20-7): 5,70 - 17,10%, mas que não estão previstos no Decreto n° 3048/99.

 

Portanto, não é possível reconhecer o período de 01/12/2010 a 23/08/2016 como especial.

 

Mesmo com a homologação de todo o período de 01/04/2005 a 23/03/2006, ainda não é possível a concessão do
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

 

Ante o exposto, conheço do recurso especial do recorrente, para no mérito, negar-lhe provimento.

[1] “Art. 19.  Os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS relativos a vínculos,
remunerações e contribuições valem como prova de filiação à previdência social, tempo de contribuição e salários-de-
contribuição. (Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008).

§1°O segurado poderá solicitar, a qualquer momento, a inclusão, exclusão ou retificação das informações constantes do
CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes, conforme critérios definidos pelo
INSS, independentemente de requerimento de benefício, exceto na hipótese do art. 142. (Redação dada pelo Decreto nº
6.722, de 2008).
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§2° Informações inseridas extemporaneamente no CNIS, independentemente de serem inéditas ou retificadoras de
dados anteriormente informados, somente serão aceitas se corroboradas por documentos que comprovem a sua
regularidade. (Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008)..”

 

[2] “Art. 10. Observado o disposto no art. 58, a comprovação do vínculo e das remunerações do empregado urbano ou
rural, far-se-á por um dos seguintes documentos:

I - da comprovação do vínculo empregatício:

a) Carteira Profissional - CP ou Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;

b) original ou cópia autenticada da Ficha de Registro de Empregados ou do Livro de Registro de Empregados, onde
conste o referido registro do trabalhador acompanhada de declaração fornecida pela empresa, devidamente assinada e
identificada por seu responsável;

c) contrato individual de trabalho;

d) acordo coletivo de trabalho, desde que caracterize o trabalhador como signatário e comprove seu registro na
respectiva Delegacia Regional do Trabalho - DRT;

e) termo de rescisão contratual ou comprovante de recebimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço - FGTS;

f) extrato analítico de conta vinculada do FGTS, carimbado e assinado por empregado da Caixa, desde que constem
dados do empregador, data de admissão, data de rescisão, datas dos depósitos e atualizações monetárias do saldo, ou
seja, dados que remetam ao período em que se quer comprovar;

g) recibos de pagamento contemporâneos ao fato alegado, com a necessária identificação do empregador e do
empregado;

h) declaração fornecida pela empresa, devidamente assinada e identificada por seu responsável acompanhada de
cópia autenticada do cartão, livro ou folha de ponto; ou

i) outros documentos contemporâneos que possam vir a comprovar o exercício de atividade junto à empresa;”

[3] “Art. 60. As anotações em CP e/ou CTPS relativas a férias, alterações de salários e outras que demonstrem a
sequência do exercício da atividade podem suprir possível falha de registro de admissão ou dispensa.

§1º No caso de omissão, emenda ou rasura em registro quanto ao início ou ao fim do período de trabalho, as
anotações contemporâneas serão consideradas para o reconhecimento da data a que se referir, servindo como
parâmetro, os registros de admissão e de saída nos empregos anteriores ou posteriores.”

[4] “Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde
ou à integridade física, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo IV.

§4° A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser apurada na forma dos §§ 2° e 3°, de
agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será
suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador. (Redação dada pelo Decreto nº 8.123, de 2013)”

 

 

[5] “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)”

 

 

 

THALITA MELCHIOR DE LIMA
Relator(a)

Declaração de Voto
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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: 9851 / 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-LHES PROVIMENTO, 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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