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Relatório

Luiz Carlos Ferreira, devidamente qualificado nos autos, requereu o benefício de aposentadoria especial
em 19/12/2016.

 

Para requerer o benefício, apresentou cópias dos documentos pessoais e das CTPS e solicitou, ainda,
conversão de atividade alegada como especial:

 

- 04/03/92 a 31/12/04 e de 08/10/14 a 19/12/16 convertidos pela Pericia do INSS;

 

- Kohler Produtos para Cozinhas e Banheiros Ltda informando labor do postulante pelo período de
13/11/89 a 30/06/90 na função de auxiliar de produção e de 01/07/90 a 27/10/90 na função de esmaltados, em ambas as
funções exposição ao ruído 100 dB(A), poeira respirável, sílica. Não convertido pela Perícia do INSS por
extemporaneidade do PPP sem indicativo de manutenção do layout;

 

- Icasa – Indústria e Cerâmica Andradense S.A. informando labor do postulante na função de fundidor de
01/01/05 a 07/10/14 exposto a poeira sílica abaixo do LT (0,35 mg³/m³). Não convertido pela Perícia do INSS.

 

O benefício foi indeferido por falta de tempo de contribuição.

 

Desta decisão, o Segurado recorreu à Junta de Recursos.

 

Mantido o ato recorrido administrativamente, a 01ª CA da 02ª Junta de Recursos negou provimento ao
apelo do Segurado.

 

Inconformado, o segurado recorre a este Conselho, entendendo que as atividades exercidas deveriam ser
consideradas especiais por exposição a sílica, agente cancerígeno. Fornece dados médicos de funcionários da
empresa com problemas de saúde derivados do agente sílica. Fornece PPP atualizado da ICASA com atividade até
18/06/17 exposto a sílica.

 

A Perícia do INSS converteu 20/12/16 a 18/06/18 por sílica. Não converteu 19/06/18 por ausência de
agente nocivo – diretor sindical.
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É o relatório.

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 10/10/2019 para sessão nº 0572/2019, de 10/10/2019.

Voto

EMENTA:
APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ARTS. 57 E 58 DA
LEI 8.213/91. CONVERSÃO POR EXPOSIÇÃO À SÍLICA. AGENTE CANCERÍGENO PRESENTE NA
LINACH. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO AO SEGURADO

Recurso tempestivo.

 

A matéria controversa nos autos restringe-se à reforma da decisão da Junta de Recursos no que concerne a conversão
de período alegado insalubre exposto ao agente nocivo sílica.

 

A Perícia do INSS converteu 20/12/16 a 18/06/18 por sílica. Matéria incontroversa.

 

Com o advento da Lei nº 9.032, de 28/04/95, não mais se enquadra por atividade nenhuma função arrolada nos Anexos
dos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79. A comprovação de atividade alegada como especial deve ser feita através de
formulários preenchidos com base em laudo técnico e a exposição deve ser de forma habitual e permanente não
ocasional e intermitente. Eis o disposto nos arts. 57 e 58 e parágrafos da Lei 8.213/91:

 

Eis o disposto nos citados artigos:

 

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
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)

(...)

 

O PPP descreve exposição à sílica que está inserida na Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (Anexo
da Portaria MPS nº 09/2014). Considerando que a Portaria apenas veio dar uma interpretação e não a constituição de
direito, suas regras não necessitam ser aplicadas apenas para períodos posteriores a sua vigência.

 

Desta forma, nos períodos de 13/11/89 a 30/06/90 e 01/07/90 a 27/10/90 a empresa confirma exposição ao agente
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nocivo sílica, passível de conversão no código 1.2.10 do Anexo III do Decreto nº 3.048/99.

 

Quanto ao período de 01/01/05 a 07/10/14 deve ser convertido no código 1.0.19 do Anexo IV do Decreto nº 3.048/99 c/c
com Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos.

 

O período posterior a 19/06/2018 não pode ser convertido em virtude da ausência de prova de exposição ao agente
nocivo de forma permanente. Segurado exercia função sindical.

 

Isto posto, o segurado tem direito a concessão do benefício de aposentadoria especial, sendo o benefício devido com a
reafirmação da Data de Entrada do Requerimento – DER, devendo o INSS proceder aos pagamentos dos atrasados
devidamente corrigidos indicando a data exata do implemento dos 25 anos especiais considerando o PPP apresentado
em recurso especial.

 

No que tange ao recurso especial, dou-lhe provimento reformando a decisão da Junta de Recursos.

 

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

LIVIA MARIA RODRIGUES DE NAZARETH
Relator(a)

Declaração de Voto

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

VANIA GOMES ATAIDES DA SILVA
Conselheiro(a) Suplente Representante das Empresas

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 9629 / 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) VANIA GOMES ATAIDES DA SILVA.

LIVIA MARIA RODRIGUES DE NAZARETH
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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