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Relatório
 
Trata-se de Recurso Especial interposto a este Conselho de Recursos da Previdência Social pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS e pelo Sr. EDIVALDO APARECIDO BARBOSA contra os termos do Acórdão
nº  1.451/2019  da  Egrégia  1ª  Composição  Adjunta  da  6ª  Junta  de  Recursos/GO,  relativo  ao  pedido  de
Aposentadoria por Tempo de Contribuição requerida em 06/03/2017, págs. 143/145 do processo baixado
na opção Árvore Documental do e-SISREC.
 
A decisão proferida pela Egrégia Junta de Recursos deu parcial provimento, reconhecendo como especial
o período de 07/03/2001 a 06/03/2019 (DER).
 
Em seu recurso apresentado, o INSS pede a reforma da decisão alegando que a DER é 07/03/2017 e que
o  PPP  foi  emitido  em 14/01/2019,  não  cabendo  enquadramento  conforme  indicado  pela  Junta,  e  que  a
Perícia  Médica  foi  contrária  ao  reconhecimento  como  especial,  págs.  147/148.
 
O  segurado  por  meio  de  sua  procuradora,  apresenta  suas  contrarrazões  solicitando  manutenção  da
decisão  que  enquadrou  o  período  de  07/03/2001  a  06/03/2019  e  em  Recurso  Especial  solicita
enquadramento  por  exposição  a  umidade  o  período  de  01/04/1985  a  01/12/1985,  151/167.
 
Sem enquadramento do período foram apurados 30 anos e 24 dias, págs. 125.
 
É o relatório.
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Voto
EMENTA:

 
 
RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INDEFERIMENTO.
POSSIBILIDADE  DE  ENQUADRAMENTO  PARCIAL  DOS  PERÍODOS  CONTROVERSOS.
ATENDIDOS  OS  REQUISITOS  PARA  CONCESSÃO  DA  APOSENTADORIA  REQUERIDA.
RELEVAÇÃO  DA  INTEMPESTIVIDADE.
 

Tendo em vista a intempestividade do recurso do INSS, este relator acata o recurso com base no artigo
16,  inciso  II  do  Regimento  Interno  do  Conselho  de  Recursos  do  Seguro  Social  aprovado  pela  Portaria
MDAS  nº  116  de  20/03/2017[i]:
 
Presentes  estão  os  pressupostos  de  admissibilidade  do  recurso  do  segurado,  tendo  em  vista  a
tempestividade  do  recurso,  nos  termos  do  §  1º,  do  artigo  305,  do  Decreto  n°  3.048/99.
 
Preliminarmente, deve ser observado na Súmula AGU nº 29 da Advocacia Geral da União-AGU[ii].
 
Passo a analisar:
 
1)  07/03/2001  a  14/01/2019,  empresa  Mafor  Engenharia  e  Indústria  de  Equipamentos  LTDA  (págs.
137/138),  nas funções de ajudante geral,  prático,  produção,  prática cald,  meio of.  caldeireiro  C,  B e Jr.,
exposto  a  ruídos  de  91,5  dB(A).  Cabe  enquadramento  de  07/03/2001  a  14/01/2019  no  código  20.1  do
anexo  IV  do  Decreto  nº  3.048,  de  06/05/1999  por  exposição  a  ruídos.
 
É  de  se  registrar  a  aplicação  Normas  de  Higiene  Ocupacional  da  FUNDACENTRO  (NHO-01),  estudos
apontam que esta forma de medição expressa em NEN, é a mais aceitável, para a proteção ao segurado
pois, para o mesmo nível de ruído, o tempo de exposição permitido é bem menor; por exemplo, para um
nível e 91dB, pela tabela da NR 15, o tempo máximo permitido é de 3 horas e 30 minutos enquanto que
pela  NHO-1  o  tempo  máximo  é  de  2  horas,  assim  não  entende  este  relator  que  a  não  aplicação  da
medição possa descaracterizar a exposição ao agente nocivo ruído que sempre esteve acima do limite de
tolerância.
 
Ressalto ainda, que a designação dos médicos peritos é de suma importância para agregar qualidade ao
julgamento,  no  entanto,  este  colegiado  não  está  adstrito  ao  laudo  médico  pericial  para  prolatar  sua
decisão,  pois  deverá  considerar  o  conjunto  dos  elementos  probatórios.
 
O  posicionamento  desse  Colegiado  vai  de  encontro  ao  entendimento  do  Conselho  Pleno  deste  Colendo
Conselho de Recurso da Previdência Social – CRPS, que já se manifestou sobre a questão por intermédio
das  Resoluções  nº  26/2018,  72/2018,  73/2018,  13/2019,  14/2019,  15/2019  e  16/2019.  Para  melhor
ilustrar  transcrevo  a  ementa  da  Resolução  73/2018[iii].
 
Em relação ao requisito permanência, o artigo 65 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo  Decreto  nº  3.048,  de  1999[iv],  dispõe  sobre  a  matéria,  estabelecendo  que  a  caracterização  da
permanência é a indissociabilidade entre a exposição ao agente nocivo e o processo de produção do bem
ou de prestação do serviço. Ou seja, a exposição é permanente, se o trabalhador, para o exercício de sua
atividade,  esteve  exposto,  necessária  e  obrigatoriamente,  ao  agente  nocivo,  situação  ocorrente  no
presente  caso.
 
Este posicionamento do Colegiado, também, vai de encontro ao entendimento do Conselho Pleno deste
Colendo Conselho de Recurso da Previdência Social – CRPS, contida na Resolução 21/2014. Para melhor
ilustrar transcrevo a ementa dessa Resolução[v].
 
Quanto  ao  pedido  de  enquadramento  do  período  de  01/04/1985  a  01/12/1985,  acompanho  o
entendimento da E. Junta, tendo em vista que a função de lavador somente pode ser enquadrado para
atividades exercidas em tinturarias  ou lavanderias,  no presente caso é empresa de transporte coletivo,
assim  caberia  apresentação  de  formulário  demonstrando  exposição  a  agentes  nocivos  prejudiciais  à
saúde.
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Dessa forma, com o enquadramento ora efetuado, o segurado atende aos requisitos para concessão da
aposentadoria, na forma do artigo 188-A, inciso II do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto nº 3.048, de 1999.
 
CONCLUSÃO- Pelo exposto, voto no sentido de, preliminarmente, CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS,
para  no  mérito,  DAR  PARCIAL  AO INSS,  para  somente  ratificar  a  decisão  da  Junta  que  indicou  DER  em
06/03/2019, quando o correto é 06/03/2017 com enquadramento como especial até 14/01/2019 e NEGAR
PROVIMENTO AO PEDIDO DE ENQUADRAMENTO DO PERÍODO DE 01/04/1985 a 01/12/1985, cabendo ser
concedido o benefício.
 
[i] “Art. 16. Ao Conselheiro relator das Câmaras e Juntas incumbe:
II  -  propor  à  composição  julgadora  relevar  a  intempestividade  de  recursos,  no  corpo  do  próprio  voto,
quando  fundamentadamente  entender  que,  no  mérito,  restou  demonstrada  de  forma  inequívoca  a
liquidez  e  a  certeza  do  direito  da  parte;”
 
[ii]   SÚMULA  AGU  Nº  29  -  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.
 
[iii]  APOSENTADORIA  ESPECIAL.  PEDIDO  DE  UNIFORMIZAÇÃO  DE  JURISPRUDENCIA.  Divergência
jurisprudencial entre as Câmaras de Julgamento no que tange conversão de tempo de atividade especial.
Exigência de histograma e/ou memória de cálculo. 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.  3°  inc.  II  do  Regimento  Interno  do  CRSS  aprovado  pela  Portaria  MDAS  n°  116/2017.
Pressupostos de Admissibilidade do pedido alcançados na forma do art. 63 do mesmo Regimento. Não é
exigível  o  fornecimento  de  histograma  e/ou  memória  de  cálculo  para  o  período  de  11/10/2001  até
18/11/2003, por falta de previsão legal  em lei,  decreto e ato normativo ministerial  vinculativo ao CRSS,
bem como a inexigibilidade dada ao inc. III do art. 280 da IN/INSS n° 77/2015, pela DIRSAT/INSS, ante o
reconhecimento da indisponibilidade de aparelhos de medição no período indicado. 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.  (Processo  44232.635710/2016-72,  NB  172.767.666-9,
Relator: RODOLFO ESPINEL DONADON, Conselho Pleno, julgado em 28/11/2018). (Resolução nº 73/2018)
[iv]  “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”.
[v]
APOSENTADORIA  ESPECIAL.  PEDIDO  DE  UNIFORMIZAÇÃO  DE  JURISPRUDENCIA.  Divergência
jurisprudencial entre as Câmaras de Julgamento no que tange conversão de tempo de atividade especial.
Exigência de histograma e/ou memória de cálculo. 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.  3°  inc.  II  do  Regimento  Interno  do  CRSS  aprovado  pela  Portaria  MDAS  n°  116/2017.
Pressupostos de Admissibilidade do pedido alcançados na forma do art. 63 do mesmo Regimento. Não é
exigível  o  fornecimento  de  histograma  e/ou  memória  de  cálculo  para  o  período  de  11/10/2001  até
18/11/2003, por falta de previsão legal  em lei,  decreto e ato normativo ministerial  vinculativo ao CRSS,
bem como a inexigibilidade dada ao inc. III do art. 280 da IN/INSS n° 77/2015, pela DIRSAT/INSS, ante o
reconhecimento da indisponibilidade de aparelhos de medição no período indicado. 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.  (Processo  44232.635710/2016-72,  NB  172.767.666-9,
Relator:  RODOLFO  ESPINEL  DONADON,  Conselho  Pleno,  julgado  em  28/11/2018).
APOSENTADORIA  ESPECIAL.  PEDIDO  DE  UNIFORMIZAÇÃO  DE  JURISPRUDENCIA.  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.  3°  inc.  II  do  Regimento
Interno do CRSS aprovado pela Portaria MDAS n° 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
01/01/2004, não é estritamente obrigatória podendo ser aceitas outras metodologias válidas que atestem
o ruído por meio de dosimetria. Precedentes do Conselho Pleno. Pedido de Uniformização conhecido e
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provido.  Necessidade  de  revisão  de  ofício  do  acórdão  impugnado  na  forma  do  §  12  do  art.  63  do
Regimento  Interno  do  CRSS.  (Processo  44232.800650/2016-75,  NB  175.690.605-7,  Relator:  RODOLFO
ESPINEL  DONADON,  Conselho  Pleno,  julgado  em  28/06/2019).
 

DAVID RODRIGUES DA CONCEICAO
Relator(a)

Declaração de Voto

Conselheiro(a) concorda com o voto do(a) Relator(a).

JULIANA ALVES DE SOUZA LOCATELLI
Conselheiro(a) Titular Representante das Empresas

Declaração de Voto

Presidente concorda com o voto do(a) Relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acordão: 3ª CAJ/7531/2020

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada em 11/08/2020, ACORDAM os membros
da 3ª Câmara de Julgamento, CONHECER DE AMBOS RECURSOS E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO INSS E
NEGAR PROVIMENTO AO RECORRENTE, POR UNANIMIDADE, de acordo com o voto do(a) Relator(a) e sua
fundamentação.

Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros JULIANA ALVES DE SOUZA LOCATELLI.

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO

Presidente

DAVID RODRIGUES DA CONCEICAO
Relator(a)
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