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Relatório

 

O INSS recorre a este Conselho (Evento 17 – data da interposição: 08.09.2017) por não concordar com a decisão
proferida pela Colenda 13ª Junta de Recursos que, por intermédio do Acórdão nº 3.916/2017, conheceu do recurso
interposto pelo segurado, ARISTIDES JOSÉ DE FREITAS LINS, e, no mérito, deu-lhe provimento parcial.

 

A aposentadoria por tempo de contribuição foi requerida em 26.02.2015.

 

O colegiado reconheceu a especialidade dos períodos de 18.07.2003 a 18.11.2003 01.01.2004 a 01.02.2010 e
31.12.2010 a 11.03.2015 (empresa CRUZAÇO FUNDIÇÃO E MECÂNICA LTDA.), mas não autorizou o enquadramento
dos períodos de 23.04.1984 a 22.12.1987, 01.02.1999 a 29.04.2002 e 30.04.2002 a 17.07.2003. Por conseguinte, o
órgão julgador determinou a concessão de aposentadoria integral.

 

O INSS já havia autorizado a conversão dos períodos de 11.04.1988 a 02.11.1989, 02.01.1997 a 31.01.1999 e
19.11.2003 a 31.12.2003 (empresa CRUZAÇO FUNDIÇÃO E MECÂNICA) nos Códigos 1.1.6 do Anexo III do Decreto nº
53.831/1964 e 2.0.1 do Anexo IV do Decreto nº 3.048/1999 (vide análise técnica – Evento 33 – PROC_CONC2 – fls.
24/29).

 

A Autarquia Previdenciária se insurge contra o enquadramento do período de 18.07.2003 a 18.11.2003 aduzindo que o
formulário apresentado não comprova exposição permanente ao agente ruído acima do limite de tolerância. Em relação
aos períodos de 01.01.2004 a 01.02.2010 e 31.12.2010 a 11.03.2015, argumenta que o ruído não foi aferido com base
na metodologia que aplica a técnica determinada pela NHO-01 da FUDACENTRO, segundo a qual as medidas devem
estar expressamente informadas em Nível de Exposição Normalizado – NEN. Requer, pois, a reforma do aresto
impugnado.

 

O interessado se manifesta em sede de contrarrazões (Evento 21), oportunidade em que requer a manutenção do
decisum, mas aproveita a oportunidade para requerer a reanálise da especialidade dos períodos de 01.02.1999 a
17.07.2003 e 02.01.2010 a 30.12.2010.

 

É O RELATÓRIO.

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 26/09/2018 para sessão nº 0559/2018, de 03/10/2018.
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Voto

EMENTA:
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO INSS.
NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NOS
INCISOS DO § 1º DO ARTIGO 30 DO REGIMENTO INTERNO DO CRSS. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL PARA COMUM. §§ 1º E
2º DO ARTIGO 64 E ARTIGO 70, AMBOS DO DECRETO Nº 3.048/1999. AGENTES NOCIVOS QUÍMICOS E
FÍSICO (RUÍDO). ENQUADRAMENTO EM PARTE. NOVO MANUAL DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
RESOLUÇÃO Nº 600/2017. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DO PERÍODO DE 01.02.1999 A
10.11.2001 CUJO NÍVEL DE PRESSÃO SONORA DO RUÍDO FOI AFERIDO POR MEDIÇÃO
INSTANTÂNEA. SEGURADO FILIADO AO RGPS ANTES DE 16.12.1998. INCISO I DO § 7º DO ARTIGO 201
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 56 DO DECRETO Nº 3.048/99. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NA FORMA INTEGRAL. CONTRARRAZÕES
RECEBIDAS COMO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DO INSS NÃO CONHECIDO E RECURSO DO
SEGURADO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE

 

Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conhecimento do recurso interposto pelo INSS.

 

Isso porque a Autarquia Previdenciária possui a faculdade de interposição de recurso especial contra as decisões
proferidas pelas Juntas de Recursos desde que sejam atendidos alguns pressupostos específicos de admissibilidade.
Confira-se o disposto no parágrafo único do artigo 30 do Regimento Interno do CRSS, aprovado pela Portaria MDSA nº
116, de 20.03.2017:

 

“Art. 30. Das decisões proferidas no julgamento do Recurso Ordinário caberá Recurso Especial dirigido às Câmaras de
Julgamento.

§ 1º O INSS recorrerá das decisões das Juntas de Recurso quando:

I - violarem disposição de lei, de decreto ou de portaria ministerial;

II - divergirem de Súmula ou de Parecer do Advogado Geral da União, editado na forma da Lei Complementar nº 73, de
10 de fevereiro de 1993.

III - divergirem de pareceres da Consultoria Jurídica do MDSA, dos extintos MTPS e MPS ou da Procuradoria Federal
Especializada - INSS, aprovado pelo Procurador-Chefe;

IV - divergirem de enunciados editados pelo Conselho Pleno do CRSS e do antigo CRPS;

V - tiverem sido fundamentadas em laudos ou pareceres médicos divergentes emitidos pela Assessoria Técnico-Médica
no âmbito do CRSS e pelos Médicos peritos do INSS, ressalvados os benefícios de auxílio-doença e assistenciais nos
termos do inciso I do § 2º deste artigo; e

VI - contiverem vício insanável.”.

 

Com a análise do dispositivo supramencionado observa-se que o legislador pretendeu reduzir as hipóteses recursais da
Autarquia Previdenciária, prevenindo, por conseguinte, que as decisões proferidas em primeira instância administrativa
sejam questionadas exclusivamente com o intuito de rediscussão da matéria.

 

Analisando o caso em apreço, verifica-se que o acórdão proferido pela 13ª JR/CRSS não afronta dispositivo de lei,
decreto ou portaria e não diverge de súmula ou parecer da Advocacia Geral da União, nem tampouco da Consultoria
Jurídica do MDS ou extintos MTPS e MPS. Além disso, não foi constatada a existência de vício insanável capaz de
macular o aresto ora questionado.

 

O enquadramento dos períodos de 18.07.2003 a 18.11.2003 01.01.2004 a 01.02.2010 e 31.12.2010 a 11.03.2015 nos
Códigos 1.0.7 e 2.0.1 do Anexo IV do Decreto nº 3.048/1999 é medida que se impõe, tendo em vista a exposição aos
agentes nocivos químicos “Óleo Mineral e Graxa” e ruído de 89 dB(A), 88,7 dB(A), 88,4 dB(A), 89,8 dB(A), 91,9 dB(A) e
89,7 dB(A) quando do desempenho de suas atividades laborativas na empresa CRUZAÇO FUNDIÇÃO E MECÂNICA
LTDA. (vide formulário – Evento 33 – PROC_CONC2 – fls. 16/17).

 

Tal entendimento está salvaguardado pelo Enunciado nº 29, de 9 de junho de 2008 da Advocacia-Geral da
União, verbis:

Assinatura do documento: TcnBDYAwDAPAVVigkh03cdrZGB54gLjv2ZzFJRHhQAhaePG0mep0dYuOu-Jb5NOzZ5YlV83gv3kG2IMY0MHYrI2-
AA

Assinado digitalmente pelo presidente: dd64b6a4b49da495310d07970b166580 
Assinado digitalmente pelo(a) relator(a): 407a0d539c39228b15ceab0d2b2b8c33



 

"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." (grifado).

 

Vale ressaltar que óleo mineral e graxa são hidrocarbonetos, aos quais a exposição, segundo o Anexo 13 da Norma
Regulamentadora nº 15/1978, é considerada hipótese de insalubridade em grau máximo.

 

Outro não é o entendimento senão o adotado pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência nos autos do
Processo nº 2009.71.95.001828-0, cuja ementa é transcrita a seguir:

 

“EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. MANIPULAÇÃO DE ÓLEOS E GRAXAS.

1. A manipulação de óleos e graxas, em tese, pode configurar condição especial de trabalho para fins previdenciários.

2. O código 1.0.7 do Anexo IV dos Decretos nºs 2.172/97 e 3.048/99, que classifica carvão mineral e seus derivados
como agentes químicos nocivos à saúde, prevê, na alínea b, que a utilização de óleos minerais autoriza a concessão de
aposentadoria especial aos 25 anos de serviço.

3. No anexo nº 13 da NR-15, veiculada na Portaria MTb nº 3.214/78,consta, no tópico dedicado aos "hidrocarbonetos e
outros compostos de carbono", que a manipulação de óleos minerais caracteriza hipótese de insalubridade de grau
máximo.

4. Pedido parcialmente provido para anular o acórdão recorrido e uniformizar o entendimento de que a manipulação de
óleos e graxas, em tese, pode configurar condição especial de trabalho para fins previdenciários. Determinação de
retorno dos autos à turma recursal de origem para adequação do julgado.”

(PEDILEF, Processo nº 2009.71.95.001828-0, Relator Juiz Federal Rogério Moreira Alves, DOU 25.05.2012).

 

Além disso, como bem colocado pelo ilustre Conselheiro Representante do Governo, Sr. Geraldo Almir Arruda, no
processo de interesse do segurado Luiz Luciano Bento Nascimento, depreende-se do conceito de trabalho
permanente previsto no artigo 65 do Regulamento da Previdência Social

 

“[...] que o aspecto essencial para a caracterização da permanência é a indissociabilidade entre a exposição ao
agente nocivo e o processo de produção, pouco importando o tempo de exposição ao agente nocivo.

O tempo de exposição será importante para a aferição da nocividade, no tocante aos agentes quantitativos. Dessa
forma, o que importa perscrutar, para verificar se a exposição é permanente, é se o trabalhador, para o exercício
de sua atividade, esteve exposto, necessária e obrigatoriamente, ao agente nocivo.”.

 

Observa-se, outrossim, que a Portaria Interministerial nº 9, de 7/10/2014, responsável pela publicação da Lista Nacional
de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH) indica “Óleos Minerais” no “Grupo 1 – Agentes confirmados como
carcinogênicos para humanos”.

 

Em adição, o § 4º do artigo 68 do Decreto nº 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto nº 8.123/2013, é claro quando
dispõe que a presença no ambiente de trabalho de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos
é suficiente para a comprovação da efetiva exposição do trabalhador.

 

Destaca-se, outrossim, que o artigo 71 do Regimento Interno do CRSS permite a aplicação subsidiária do Código de
Processo Civil ao processo administrativo. Dessa forma, o exercício da atividade jurisdicional administrativa deve
observar os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional, razão pela qual o julgador não está
vinculado à manifestação da Assessoria Técnico-Médica desde que seu posicionamento esteja devidamente
fundamentado.

 

Impende observar, ainda, o disposto no artigo 3º da Instrução Normativa nº 1 MPS/CRPS, de 30.11.2011, verbis:

 

“Art. 3º Os Órgãos Julgadores não estão adstritos ao pronunciamento técnico da assessoria médica ou jurídica, podendo
formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, desde que fundamentada a decisão,
sob pena de nulidade.” (destacado).
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Cumpre esclarecer, ainda, que a metodologia utilizada pela NHO-01 da FUNDACENTRO para a dosimetria do ruído,
cuja observância foi determinada a partir da edição do Decreto nº 4.882/2003, é significativamente mais protetiva ao
trabalhador. Equivale dizer que, se quando forem observados os parâmetros definidos pela Norma Regulamentadora nº
15/1978 a intensidade do agente nocivo ruído estiver acima do limite de tolerância, certamente o resultado da dosimetria
do ruído aferido nos moldes da NHO-01 da FUNDACENTRO será superior. Nesse contexto, o argumento apresentado
pelo INSS no sentido de que a metodologia da medição não está de acordo com a NHO 01 da FUNDACENTRO não tem
o condão de afastar a especialidade dos períodos nos quais houve exposição acima do limite de tolerância.

 

Em adição, as contrarrazões ofertadas pelo segurado devem ser recebidas como recurso especial ao qual se dá
provimento parcial.

 

Impende destacar que a técnica de medição “Avaliação Instantânea de Ruído” somente é admitida para períodos
laborados anteriormente a 11 de novembro de 2001. Confira-se o disposto no Novo Manual de Aposentadoria Especial,
aprovado pela Resolução nº 600/2017, verbis:

 

“[...]

Na análise dos laudos deverão ser respeitadas as normas vigentes à época da emissão desses, podendo ser aceitas
medições pontuais, nível equivalente, média ou dose. Para períodos laborados anteriormente a 11 de novembro de
2001, deverão ser aceitos ou o nível de pressão sonora pontual ou a média de ruído.

[...]”.

 

Nesse ínterim, é o presente para autorizar a conversão do período de 01.02.1999 a 10.11.2001 nos Códigos 1.1.6 do
Anexo III do Decreto nº 53.831/1964 e 2.0.1 do Anexo IV do Decreto nº 3.048/1999 em virtude da exposição ao agente
nocivo ruído de 80,2 a 100,8 dB(A) quando do desempenho da função de “Torneiro Mecânico” na empresa CRUZAÇO
FUNDIÇÃO E MECÂNICA LTDA. (vide formulário – Evento 33 – PROC_CONC2 – fls. 16/17).

 

Conforme decisão recentemente proferida pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais – TNU, na hipótese de exposição a agente nocivo ruído em níveis variados, autoriza-se a realização
de média aritmética simples entre as medições encontradas. Confira-se o teor da ementa do voto condutor da aludida
uniformização:

 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO
RUÍDO. NÍVEIS VARIADOS. MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES. AFASTAMENTO DA TÉCNICA DE “PICOS DE RUÍDO”.
INCIDENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO FIRMOU A TESE DE QUE NA HIPÓTESE DE EXPOSIÇÃO AO AGENTE
NOCIVO RUÍDO, EM NÍVEIS VARIADOS, DEVE SER REALIZADA A MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES ENTRE AS
MEDIÇÕES DE RUÍDO ENCONTRADAS, AFASTANDO-SE A TÉCNICA DE PICOS DE RUÍDO, QUE CONSIDERA
APENAS O LIMITE MÁXIMO DA VARIAÇÃO (PEDILEF N. 5002543-81.2011.4.04.7201, REL. JUÍZA FEDERAL KYU
SOON LEE).

2. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. QUESTÃO DE ORDEM 20, DA TNU.

(PEDILEF nº 5010059-05.2013.4.04.7001/PR, Rel. Juiz Federal Fabio Cesar dos Santos Oliveira, julgado em
25.10.2017).

 

Por outro lado, não há que se falar no enquadramento do período de 02.02.2010 a 30.12.2010 porquanto o Perfil
Profissiográfico Previdenciário – PPP apresentado não aponta exposição a qualquer fator de risco.

 

Conforme consignado pela Colenda 13ª Junta de Recursos, o segurado possui tempo de contribuição suficiente para
a concessão do benefício, nos termos do artigo 56 do Decreto nº 3.048/99 e do inciso I do § 7º do artigo 201 da
Constituição Federal.

 

Nos termos do item 4 do Memorando-Circular Conjunto nº 001/DAJ/CGT/GP-CRPS, de 29.03.2011, quando o órgão
julgador/colegiado reconhecer no voto/fundamentação parte do objeto do recurso a decisão deverá ser de
CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.
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Diante do acima exposto, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO
INSS; CONHECER DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO SEGURADO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
PARCIAL, de acordo com a fundamentação acima aduzida.

MARIA LIGIA SORIA
Relator(a)

Declaração de Voto

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

THALITA MELCHIOR DE LIMA
Conselheiro(a) Suplente Representante das Empresas

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 9002 / 2018

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM os membros da 3ª Câmara de
Julgamento do CRPS, NÃO CONHECER DO RECURSO DO INSS E CONHECER DO RECURSO DO RECORRENTE E
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, POR UNANIMIDADE, de acordo com o voto do(a) Relator(a) e sua fundamentação.

Participou, ainda, do presente julgamento, o(a) Conselheiro(a) THALITA MELCHIOR DE LIMA.

MARIA LIGIA SORIA
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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