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Relatório

Trata-se de recurso especial (evento 28) interposto pelo INSS contra o Acórdão nº 7702/2018 (evento 22) exarado pela
09ª Junta de Recursos/MG que reformou a decisão autárquica convertendo alguns períodos em labor especial por
exposição ao agente ruído, e concedeu o benefício Aposentadoria por Tempo de Contribuição requerido pelo segurado
Valdinei José Zandonay em 02/05/2017.

O INSS alega, em síntese, que deve ser mantida a decisão da perícia médica. O interessado não apresentou
contrarrazões ao recurso especial.

A controvérsia dos autos se insurge no enquadramento do período de: 01/05/2000 a 31/12/2013 laborado na empresa
BRF S/A no cargo de supervisor de granja em exposição ao agente ruído (88,46dB(A))/químico (formol e glutaroldeido)
conforme PPP as fls. 50 proc.completo;

A Seção de Saúde do Trabalhador (SST) indeferiu o período sob a alegação de metodologia diversa, fls. 58
proc.completo.

Teve reconhecido o total de 32 anos 07 meses e 06 dias, fls. 62 proc.completo.

Vale ressaltar que o recurso especial autárquico foi intempestivo, por ciência em 14/11/18 (evento 23) e protocolo em
27/12/18 (evento 28).

É o relatório.

 

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 24/06/2019 para sessão nº 0405/2019, de 09/07/2019.

Voto

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ATIVIDADE ESPECIAL.
AGENTE NOCIVO RUÍDO. METODOLOGIA. PPP EM ACORDO COM A LEGISLAÇÃO E ENTENDIMENTO
CONSOLIDADE DO CONSELHO PLENO DO CRPS. INTEMPESTIVO. NÃO CUMPRIMENTO DOS
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO: ART. 54 DA PORTARIA MDSA Nº 116/2017
RECURSO DO INSS NÃO CONHECIDO

Não conheço do recurso:

O recurso do INSS, para ser conhecido, deve atender aos pressupostos de admissibilidade a que se refere o parágrafo
único do art. 30 do Regimento Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria Ministerial nº 116/2017[1].

A razão apontada pelo INSS para a reforma da decisão de primeira instância não se enquadra em nenhuma das
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referidas hipóteses conforme será tratado abaixo.

O art. 58 da Lei nº 8.213/91 assim esclarece:

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. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 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)

A respeito, cumpre destacar, em primeiro lugar, que, no exercício da atividade jurisdicional administrativa, o Conselheiro
está vinculado, apenas, às normas a que se refere o inciso I do artigo 30 do Regimento Interno do Conselho de
Recursos do Seguro Social (Portaria MDSA nº 116/2017) e ao Princípio do Livre Convencimento Motivado. Não está
obrigado a aderir, automaticamente, a nenhuma opinião técnica, mesmo que seja da Perícia Médica autárquica.

Assim sendo, este Colegiado analisa também, por dever de ofício, os formulários e laudos acostados aos autos, à luz
das normas legais aplicáveis à espécie, buscando, desta forma, proferir sua decisão com fulcro nos elementos
geradores de convicção.

O artigo 70, em seu parágrafo único do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social esclarece:

Art. 70 –

(...)

§1º A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerá ao disposto na
legislação em vigor na época da prestação do serviço. (Incluído pelo Decreto nº 4.827 - de 3 de setembro de 2003)

A atividade especial será analisada de acordo com a aplicação da legislação à época do labor, nos termos do artigo
acima citado.

No caso em estudo, o período de 01/05/2000 a 31/12/2013 em exposição ao agente ruído detém nocividade acima do
limite legal.

A Autarquia defende que o PPP apresentado informa metodologia utilizada para a avaliação do nível de ruído prevista
no Anexo 1 da NR-15, sendo que a metodologia e os procedimentos de avaliação que deveriam ter sido utilizados
seriam os estabelecidos pela FUNDACENTRO.

Não há nada no PPP que indique que a metodologia utilizada para a aferição do agente nocivo ruído não tenha seguido
a metodologia prevista na NR 15 do MTE (até 18/11/03) e NHO-01 da FUNDACENTRO (a partir de 19/11/03). Também
não há documento nos autos que indicam que a técnica utilizada para medição não é aquela estabelecida nas normas
citadas.

Cumpre mencionar que havendo dúvida acerca de quaisquer informações apostas no documento, acerca da
intensidade da exposição informada ou de qual metodologia adotada, o INSS poderia confirmar as informações
necessárias para a devida instrução do processo, seja oportunizando a apresentação por meio de exigência ou
quaisquer diligências de modo a confirmar as informações contidas no formulário, conforme possibilita o § 7º do art. 68
do Decreto nº 3.048/99[2].

Dessa forma, se a Autarquia julgava necessário confirmar se as informações estavam em desacordo, ou não, com as
normas, deveria, ao menos, oportunizar a interessada ou à empresa a apresentação de documentos capazes de
esclarecer eventuais dúvidas, mas não o fez.

Ainda cito a Resolução nº 72/2018[3] do Conselho Pleno deste Conselho de Recursos que exaustivamente tratou do
tema, e concluiu na mesma linha de raciocínio contido no voto, ou seja, como o formulário do labor especial informa
como técnica utilizada “dosimetria”, está de acordo com o entendimento deste Conselho de Recursos por fazer parte da
NR-15.

No que se refere a habitualidade e permanência, este Colegiado entende que não se faz necessária prova de
exposição ao risco pelo trabalhador de forma contínua e ininterrupta durante a integralidade da jornada de trabalho. De
fato, a presença no local de trabalho de agente nocivo, ao qual o trabalhador esteja exposto como dever inerente à sua
função, fazendo parte de sua rotina, é o suficiente para a caracterização da atividade como sendo especial.

Tudo de acordo com o disposto no Decreto nº 3.048/99:

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. (Redação dada pelo Decreto nº 4.882, de 2003)

Habitualidade significa, pois, que as exposições aos agentes nocivos -relacionados nos respectivos Anexos da norma
acima citada - ocorrem ao longo do tempo, enquanto que a permanência é a característica da atividade de uma jornada
típica e representativa do todo, em que se dá a exposição aos indigitados agentes nocivos.

Ante o exposto, da leitura da descrição das atividades diárias do segurado, contidas no PPP apresentado, este
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Colegiado entende que há habitualidade e permanência no exercício do trabalho do segurado.

Desta forma, resta mantida a decisão do colegiado de 1º grau acerca dos enquadramentos sobre o labor especial. E por
não cumprimento do constante no inciso I do Art. 54 da Portaria MDSA nº 116/2017:

Art. 54. Constituem razões de não conhecimento do recurso:

I - a intempestividade;

Sendo assim, não é possível relevar a intempestividade recursal e não conheço do recurso autárquico pela incidência
do art. 54 do Regimento Interno deste Conselho de Recursos.

CONCLUSÃO: Voto no sentido de NÃO CONHECER DO RECURSO DO RECURSO ESPECIAL DO INSS, por previsão
do art. 54 da Portaria MDSA nº 116/2017.

 

[1] 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 ProcuradorChefe;

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, nos termos do inciso
I do § 2º deste artigo; e

VI - contiverem vício insanável.

[2] Art. 68 (...) § 7º - O INSS estabelecerá os procedimentos para fins de concessão de aposentadoria especial, podendo,
se necessário, confirmar as informações contidas nos documentos mencionados nos § 2º e 3º.

[3] EMENTA: APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. Divergência
jurisprudencial entre as Câmaras de Julgamento no que tange conversão de tempo de atividade especial. 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. 3º inc. II do Regimento Interno do CRSS aprovado pela Portaria MDAS nº
116/2017. Pressupostos de Admissibilidade do pedido alcançados na forma do art. 63 do mesmo Regimento. 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 (Resolução nº 72/2018)

 

TARSILA OTAVIANO DA COSTA
Relator(a)

Declaração de Voto

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

GUILHERME LUSTOSA PIRES
Conselheiro(a) Titular Representante dos Trabalhadores

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
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Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 6344 / 2019

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

Participou, ainda, do presente julgamento, o(a) Conselheiro(a) GUILHERME LUSTOSA PIRES.

TARSILA OTAVIANO DA COSTA
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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