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Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo segurado EMERSON JONAS DE MORAES em razão da decisão
da  10ª  Junta  de  Recursos,  que  nos  termos  do  Acórdão  nº  7.377/2020,  que  conheceu  e  deu  parcial
provimento  ao  recurso  seu  recurso  ordinário  para  enquadrar  os  períodos  de  01/03/1992  a  15/05/1996,
17/05/1996 a 05/03/1997, 18/02/2007 a 31/10/2010 e 01/03/2014 a 28/02/2015 e deferir a Aposentadoria
por Tempo de Contribuição mediante a reafirmação da Data de Entrada do Requerimento – DER.
 
Em suas razões recursais, o segurado solicita o enquadramento como atividade especial dos períodos de
18/12/2006  a  17/02/2007  e  de  01/03/2015  a  10/07/2018  por  exposição  ao  agente  nocivo  ruído  e  aos
agentes químicos graxa,  lubrificante,  cloro e hidróxido de sódio e,  alternativamente,  que seja realizada
pesquisa  ou  inspeção  nas  empresas.  Ao  final,  requer  a  concessão  da  Aposentadoria  por  Tempo  de
Contribuição,  manifestando  interesse  na  reafirmação  da  Data  de  Entrada  do  Requerimento  –  DER para
concessão  do  benefício  mais  vantajoso.
 
O INSS em sede de contrarrazões pugna pela manutenção da decisão de indeferimento proferida pela D.
Junta de Recursos, defendendo que não restou comprovada a habitualidade e permanência na exposição
aos agentes nocivos.
 
O benefício foi indeferido ao argumento de que a segurada não possui tempo de contribuição suficiente
para a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição na Data de Entrada do Requerimento –
DER em 15/03/2019, quando detinha 45 anos de idade (25/04/1973).
 
É o Relatório.
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Voto
EMENTA:

APOSENTADORIA  POR  TEMPO  DE  CONTRIBUIÇÃO.  RECURSO  ESPECIAL.  ATIVIDADE
ESPECIAL.  EXPOSIÇÃO  A  RUÍDO.  ENQUADRAMENTO  NO  CÓDIGO  2.0.1,  ANEXO  IV  DO
DECRETO  Nº  3.048/1999.  EXPOSIÇÃO  A  AGENTES  QUÍMICOS  CLORO  E  ÓLEO  MINERAL.
ENQUADRAMENTO.  CÓDIGOS  1.0.9  E  1.0.7,  ANEXO  IV,  DO  DECRETO  Nº  3.048/1999.
CONCESSÃO  DO  BENEFÍCIO.  POSSIBILIDADE.  ART.  188-A,  INCISO  II,  ALÍNEA  “B”  DO
DECRETO  3.048/1999.  RECURSO  DO  SEGURADO  CONHECIDO  E  PROVIDO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade  necessários  ao  conhecimento  do  recurso,  passa-se  à
análise  do  mérito.
 
A  matéria  controversa  nos  autos  refere-se  na  possibilidade  de  realizar  o  enquadramento  em  atividade
especial  dos  períodos  de  18/12/2006  a  17/02/2007  e  de  01/03/2015  a  10/07/2018,  bem  como  no
preenchimento  dos  requisitos  necessários  à  concessão  da  Aposentadoria  por  Tempo  de  Contribuição.
 
A concessão da Aposentadoria por tempo de Contribuição é devida quando o segurado do sexo masculino
completar  35  anos  e  do  sexo  feminino  atingir  30  anos  de  contribuição,  independentemente  da  idade,
desde que tenha preenchido tais requisitos até 13/11/2019, conforme estabelecido pelo art. 188-A, inciso
II, alínea “b” do Decreto 3.048/1999.
 
A  análise  da  possibilidade  de  conversão  do  tempo  de  trabalho  exercido  sob  condições  especiais  em
tempo  comum  dependerá  da  comprovação  pelo  trabalhador  da  efetiva  exposição  aos  agentes  nocivos
químicos, físicos ou biológicos em concentração ou intensidade e a permanência em exposição que seja
superior aos limites tolerados pela legislação vigente à época da prestação do serviço.
 
Na  hipótese  das  atividades  desenvolvidas  junto  à  empresa  UNILEVER  BRASIL  LTDA  no  período  de
18/12/2006 a 17/02/2007, o segurado exerceu a função de “operador de núcleo automático” submetido a
exposição  de  ruído  de  90  dB(A)  e  calor  de  24.7º  C.  A  exposição  ao  agente  nocivo  ruído  autoriza  o
enquadramento  no  código  2.0.1,  Anexo  IV  Do  Decreto  nº  3.048/1999.
 
 No tocante ao período de 01/03/2015 a 10/07/2018 laborado na mesma empresa, o segurado exerceu a
função de “operador de produção” exposto a ruídos de 84.8 e 70.3 dB(A), calor 23.5º e 24º C, cola, graxa
e lubrificante, cloro, conforme dados do PPP (fls.45/51 do processo PDF). Para comprovar a especialidade
desse período, o segurado também anexou ao processo o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de
Trabalho  –  LTCAT  da  empresa  UNILEVER  BRASIL  LTDA,  em  que  há  informação  da  composição  química
tanto da graxa como do óleo lubrificante, sendo que nos dois agentes nocivos o óleo mineral aparece em
sua composição (fls.774/1237 – fl. 873).
 
Assim, diante das informações do LTCAT é possível efetuar o enquadramento no código 1.0.7, Anexo IV
do Decreto nº 3.048/1999 do período de 01/03/2015 a 10/07/2018, por exposição ao agente químico óleo
mineral.  Também é  devido  o  enquadramento  do  período  de  01/09/2016  a  10/07/2018  no  código  1.0.7,
Anexo  IV  do  Decreto  nº  3.048/1999  por  exposição  a  cloro.
 
Feitas  tais  considerações,  mediante  todo  exposto  e  pela  documentação  contida  nos  autos,  o  segurado
preenche  os  requisitos  para  concessão  da  Aposentadoria  por  Tempo  de  Contribuição  na  forma  do  art.
188-A,  inciso  II,  alínea  “b”  do  Decreto  3.048/1999.
 
CONCLUSÃO  –  Pelo  exposto,  VOTO,  no  sentido,  de  preliminarmente,  CONHECER  DO  RECURSO  DO
SEGURADO,  para,  no  mérito,  DAR-LHE  PROVIMENTO.
 
 
 
 

LARA CRISTINA SOUTO DA COSTA
Relator(a)
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Declaração de Voto

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

MARIA LIGIA SORIA
Conselheiro(a) Suplente Representante dos Trabalhadores

Declaração de Voto

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

ANDREA BACHIAO MARTINS COLOMBARI PEREIRA
Conselheiro(a) Suplente Representante do Governo

Declaração de Voto

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

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acordão: 3ª CAJ/11527/2020

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada em 04/12/2020, ACORDAM os membros
da  3ª  Câmara  de  Julgamento,  em CONHECER DO RECURSO E  DAR PROVIMENTO AO RECORRENTE,  POR
UNANIMIDADE, de acordo com o voto do(a) Relator(a) e sua fundamentação.

Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros ANDREA BACHIAO MARTINS
COLOMBARI PEREIRA e MARIA LIGIA SORIA.

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO

Presidente

LARA CRISTINA SOUTO DA COSTA
Relator(a)
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