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Relatório: 
 

 
Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência, formulado por 

Ailme Siqueira Paulo, por meio de advogados regularmente constituídos, em 
03/01/2008, conforme se depreende da petição de fls 08/21 – volume III dos 
autos. 

 
O presente incidente processual foi requerido pelo Segurado nos autos 

de seu pedido de Aposentadoria por Tempo de Contribuição formulado em 
19/11/2003, em razão de suposta divergência de entendimentos entre o Acórdão 
nº 5.351/2007 (fls 60/63 – volume I), proferido pela respeitável 1ª Câmara de 
Julgamentos, e paradigmas das 3ª, 5ª e 6ª Câmaras, cujo cotejo analítico será 
oportunamente realizado. 

 
As controvérsias suscitadas pela parte cingem acerca de (i) integração 

ao patrimônio previdenciário de período como estagiário complementar do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – doravante SENAI -, prestando 
serviços para a Companhia Vale do Rio Doce - doravante CVRD –, em cujo lapso 
(02/02/1976 a 14/05/1976) teria sido efetivado recolhimento previdenciário; (ii) 
enquadramento especial desse mesmo período; e (iii) enquadramento especial do 
trabalho desempenhado entre 06/03/1997 a 19/11/2003, este último indeferido em 
razão do uso de Equipamentos de Proteção Individual supostamente eficazes. 

 
O Acórdão fustigado aplicou ao tempo como estagiário do convênio 

SENAI/CVRD o Parecer/CJ nº 2.893/2002 que, em síntese, estabeleceu que 
períodos de aluno aprendiz integrariam o patrimônio previdenciário do 
interessado apenas quando os requisitos para concessão do benefício tivessem 
sido implementados dentro do período de vigência dos Decretos nº 611/1992 e nº 
2.172/1997, o que não foi reconhecido no caso em tela.  

 
Quanto ao tema, contudo, a decisão supramencionada ateve-se a 

examinar o lapso de 01/02/1974 a 15/12/1975, que entendeu não merecer somar-
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se ao tempo de contribuição total do segurado. O acórdão não versou acerca do 
tempo de 02/02/1976 a 14/05/1976, seja para cômputo comum, seja para 
enquadramento especial.  

 
Ainda com referência ao acórdão da 1ª CAJ, tem-se que manteve o 

tratamento comum do período de 06/03/1997 a 19/11/2003, em razão do uso de 
EPI eficaz. 

 
Importante registrar que o Recurso Especial, às fls 03/15 - volume II, 

datado de 20/10/2005, expressamente consignou que haviam sido laborados de 
maneira comum os períodos de 01/02/1974 a 15/12/1975, 02/02/1976 a 
14/05/1976 e 01/07/2001 a 31/07/2003, não sendo objeto de pedido de 
enquadramento especial. Não se versou também requerimento de enquadramento 
especial do período de 01/08/2003 até a DER. 

 
 O mesmo recurso não fez qualquer questionamento visando a soma do 

lapso de 02/02/1976 a 14/05/1976, restringindo-se a protestar pelo período 
comum de 01/02/1974 a 15/12/1975, não somado aos cálculos de tempo de 
contribuição. 

 
A nobre relatora designada para o caso na 1ª CAJ encaminhou por 

despacho, em 09/05/2007, os autos à Assessoria Médica do CRPS, para que se 
manifestasse acerca de alguns períodos que não se fazem ora relevantes citar, e 
também acerca do lapso de 01/07/2001 a 31/07/2003, cuja manifestação pericial 
se deu no sentindo de não enquadramento em razão de exposição a agente nocivo 
dentro dos limites de tolerância. 

 
Com data de 03/09/2007, a parte interessada apresentou nova petição, 

em que buscou “apresentar alguns esclarecimentos pertinentes ao processo”, onde 
alega omissão do perito da ATM em relação aos períodos de 01/02/1974 a 
15/12/1975, 02/02/1976 a 14/05/1976 e 01/07/2001 a 22/08/2006. Frise-se que 
tais lapsos temporais não haviam sido trazidos à baila no corpo do Recurso 
Especial e, consequentemente, à exceção do período de 01/07/2001 a 19/11/2003, 
não foram apreciados pelo acórdão ora combatido. 

 
Submetido o requerimento de Uniformização de Jurisprudência à 

Respeitável Presidente da 1ª Câmara de Julgamentos, o pedido foi indeferido, sob 
o argumento de que a matéria versada apresentava cunho puramente técnico, não 
admitido pela via proposta, às fls 49/50 - volume III. 

 
Contra essa decisão monocrática, o interessado apresentou Recurso, às 

fls 51/60, que teve resolução positiva com a instauração do procedimento em tela 
pelo Ilustre então Presidente do Conselho de Recursos da Previdência Social, em 
09/09/2008, às fls 76 - volume III. 

 
Os autos foram distribuídos ao Nobre Conselheiro Pedro Wanderlei 

Vizú, que determinou a intimação do ente autárquico para oferecimento de 
Contrarrazões, então anexadas às fls 79 - volume III dos autos, onde o INSS 
pugna pelo não conhecimento do pedido de uniformização. 
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Por apreço à narrativa fiel dos fatos, cabe consignar ligeiramente que o 
presente processo equivocadamente retornou à 1ª CAJ, que prosseguiu com a 
instrução e realizou novos julgamentos. Contudo, acertadamente, esses atos foram 
posteriormente anulados, conforme se depreende da decisão de fls 153/154 - 
volume III. 

 
Foram restituídos os autos ao Relator do Pedido de Uniformização de 

Jurisprudência, que proferiu despacho determinando a intimação do segurado para 
que se manifestasse acerca do teor do relatório de fls 111/113 - volume III. 
Regularmente intimada da decisão, a procuradora do interessado não se 
manifestou. 

 
Em razão do término do mandato do Nobre Conselheiro Pedro 

Wanderley Vizú, vieram os autos a mim designados.  
 
Registre-se a existência de benefício de Aposentadoria Especial 

concedido ao interessado com DER em 30/10/2006, fato esse irrelevante à 
apreciação da presente demanda. 

 
É o que se cumpre relatar. 
 

Inclusão em Pauta 
Incluído em pauta no dia 22/05/2014 para a sessão do dia 29/05/2014 às 9 horas. 

 
Voto 
 

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA. APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE PERÍODO 
COMUM DO ALUNO APRENDIZ EM CONVÊNIO 
SENAI/CVRD. MATÉRIA NÃO OBJETO DE 
PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA NÃO 
DEMONSTRADA. ENQUADRAMENTO ESPECIAL DE 
ATIVIDADES DESEMPENHADAS. USO DE 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. 
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO/CRPS Nº21. PEDIDO 
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 
 

O presente pedido de Uniformização de Jurisprudência merece ser 
considerado tempestivo por presunção, diante da impossibilidade de aferição, 
nos autos, da data em que o interessado tomou ciência da decisão fustigada. 

 
A fim de se resguardarem os atos praticados na vigência da norma 

revogada, o incidente processual em debate será analisado à luz do Regimento 
Interno deste Conselho de Recursos da Previdência Social aprovado pela 
Portaria MPS nº 323, de 27 de agosto de 2007, que vigia nas datas de sua 
interposição e instauração. Cabe destacar, contudo, que o novo Regimento 
Interno manteve idênticas em ambos os diplomas as principais diretrizes acerca 
do instituto estudado, o que, na prática, torna indiferente a aplicação de um ou de 
outro Regimento Interno. 
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Aquele diploma regimental disciplinava, em seu artigo 64, os 
procedimentos para a uniformização, no caso concreto, da jurisprudência:  

 
Art. 64. Quando a decisão da Câmara de Julgamento do CRPS, 

em matéria de direito, for divergente da proferida por outra 

unidade julgadora em sede de recurso especial, a parte poderá 

requerer ao Presidente da Câmara de Julgamento, 

fundamentadamente, que a jurisprudência seja uniformizada 

pelo Conselho Pleno. 

§ 1º A divergência deverá ser demonstrada mediante indicação 

do acórdão divergente, proferido nos últimos cinco anos, por 

outra composição de julgamento da mesma Câmara ou de outra 

Câmara, ou, ainda, por resolução do Conselho Pleno. 

(...) 

 
Destaca-se, em primeiro plano, que é pressuposto de admissibilidade 

do pedido de uniformização de jurisprudência que a decisão proferida em sede 
de recurso especial divirja, em matéria de direito, de acórdão proferido por outra 
unidade julgadora. 

 
Para que exista divergência, impõe-se, evidentemente, que haja 

decisão. Salta-se aos olhos que o acórdão vergastado, como já delineado no 
relatório, não proferiu decisão acerca da soma, seja comum ou especial, do 
período de 02/02/1976 a 14/05/1976 ao patrimônio previdenciário do postulante. 

 
A isso se deve o fato de que o Recurso Especial interposto não fez 

qualquer questionamento visando o cômputo desse lapso, restringindo-se a 
protestar pelo período comum de 01/02/1974 a 15/12/1975, que não é objeto da 
presente uniformização. O referido recurso, ainda, consignou de maneira 
expressa que aquele intervalo temporal havia sido trabalhado de maneira 
comum, e que não era objeto de pedido de enquadramento especial.  

 
Os pedidos de cômputo comum e especial do período de 02/02/1976 a 

14/05/1976 somente surgiram na petição protocolizada mais de 1 ano e meio 
após a interposição do Recurso Especial. E, ainda que não se decrete a preclusão 
consumativa do ato, operou-se a preclusão temporal por largo decurso de prazo. 

 
Não é o incidente de Uniformização de Jurisprudência o remédio 

adequado ao saneamento de eventual omissão ou correção de fortuito equívoco, 
pelo que se impõe o não conhecimento do presente pedido, no que tange o 
cômputo comum e o reconhecimento especial do período de estágio em 
convênio SENAI/CVRD. 

 
Passa-se, assim, ao terceiro ponto de divergência suscitado.  
 
Pugna o segurado pelo enquadramento especial do período de 

06/03/1997 a 19/11/2003, expressamente indeferido pela 1ª Câmara em razão do 
uso de EPI eficaz. A prova do alegado trabalho exercido sob condições especiais 
consta das fls 35/43 – volume I e 51/53 - volume II dos autos. 
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Naquele momento, o segurado trabalhava como técnico mecânico para 
a CVRD.  

 
Entre 06/03/1997 e 30/06/2001, exercia suas atividades na Oficina de 

Reparação de Vagões de Tubarão, em Vitória/ES, onde, pelo que consta da prova 
apresentada, submetia-se habitual e permanentemente à influência de ruídos em 
intensidade superior a 90 dB(A), provenientes de compressores, lixadeiras, ar 
comprimido, parafusadeiras pneumáticas, etc. Foi declarado pela empresa o uso 
eficaz de equipamentos individuais de proteção. 

 
Entre 01/07/2001 e 19/11/2003, o trabalho foi prestado na Oficina de 

Reparação de Vagões de Intendente Câmara, em Ipatinga/MG. Há dois 
formulários que pretendem comprovar o caráter especial da atividade no período.  

 
No primeiro deles, que se estende apenas até a 31/07/2003, 

apresentado quando do requerimento do benefício, o monitoramento ambiental 
apontou a existência de ruídos de 87,9 dB(A). Nesse período, portanto, sob a 
vigência do Decreto nº 2.172/97, era considerado especial somente o trabalho 
desenvolvido sob a influência de ruídos superiores a 90 dB(A), não havendo falar, 
assim, do reconhecimento especial deste lapso de tempo. 

 
No segundo documento, anexado aos autos 18 meses após suscitado 

incidente processual, o tempo de 01/07/2001 a 19/11/2003 (DER) é apontado 
como exercido sob a influência de ruídos de 91,5 dB(A). 

 
Foi oportunizado à parte esclarecer a divergência entre os documentos, 

mas permaneceu silente. Trata-se aqui de matéria fático-probatória, sobre a qual 
não se admite a uniformização de jurisprudência. 

 
Também não conheço, portanto, do pedido no que se refere ao 

enquadramento especial do período de 01/07/2001 a 19/11/2003. 
 
Prossegue-se, em seqüência, ao cotejo analítico dos acórdãos 

paradigmas apontados como divergentes, a fim de se analisar o interregno de 
06/03/1997 e 30/06/2001, sobre o qual foram feitos questionamentos acerca de 
matéria de direito. 

 
O acórdão nº 2.535/2005, proferido pela já extinta 06ª Câmara de 

Julgamentos, decidiu, quando da apreciação do pedido de Aposentadoria por 
Tempo de Contribuição formulado por Valterlei Peluchi, também funcionário da 
Companhia Vale do Rio Doce, pela aplicação do Enunciado/CRPS nº 21, às fls 
28/31 – volume III. 

 
O citado julgado atende aos pressupostos de admissibilidade, razão 

pela qual deixo de analisar as outras decisões paradigmas no mesmo sentido 
colecionadas pela parte. 

 
Enfim, no que diz respeito ao mérito do presente pedido de 

uniformização de jurisprudência, alcançado pela parcial admissibilidade do 
incidente processual, assiste razão ao recorrente. 
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O enunciado nº 21 deste Conselho de Recursos da Previdência Social, 
publicado no DOU de 18/11/1999, pacificou o entendimento de que “o simples 
fornecimento de equipamento de proteção individual de trabalho pelo empregador 
não exclui a hipótese de exposição do trabalhador aos agentes nocivos à saúde, 
devendo ser considerado todo o ambiente de trabalho.” 

 
E ocorre, no caso concreto, que, de acordo com o que expressamente 

aponta o §6º do art. 179 da IN 20, não restou demonstrada nos autos a eficácia dos 
EPIs empregados. Não se comprovou sequer a entrega de tais equipamentos ao 
trabalhador.  

 
A prova do efeito protetivo dos EPIs supostamente utilizados poderia 

ter sido realizada, e não o foi, mediante a comprovação do cumprimento dos 
requisitos no Anexo 6 da NR 15, além da apresentação dos exames médicos 
coletivos anuais, conforme o Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO, instituído pelo Programa de Prevenção de Riscos 
Ocupacionais. 

  
Na verdade, ainda que provada a eficácia do EPI, a legislação de 

regência não condiciona a concessão da aposentadoria especial à existência de 
lesões geradas pela exposição a agentes nocivos. Entendimento nesse sentido 
implicaria na equiparação da aposentadoria especial a uma modalidade de 
benefício por incapacidade em decorrência de acidente do trabalho, o que não 
guarda relação com a norma vigente. 

 
Esse é o entendimento esposado no Parecer/CONJUR/MPS nº 

616/2010, em sua questão 13, in verbis: 
 

“77. Ora, se fosse imprescindível a comprovação de que 

houve prejuízo efetivo para a saúde ou integridade física 

do segurado, estaríamos diante de uma modalidade de 

benefício por incapacidade, o que não é o caso. Basta 

referir que não há qualquer previsão de a perícia médica 

avaliar a condição de saúde do segurado, para fins da 

aposentadoria especial.” 

 
Vide, nesse sentido, a Súmula nº 9 da Turma Nacional de 

Uniformização, firmando entendimento de que o uso do EPI não elide o 
reconhecimento do tempo especial: 
 

“O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), 

ainda que elimine a insalubridade, no caso de exposição 

a ruído, não descaracteriza o tempo de serviço especial 

prestado”. 

 
Aduz-se, enfim, que o Conselheiro, no exercício de sua atividade, não 

é obrigado a acolher, sem questionamentos, a manifestação pericial. Posto que 
vinculado aos princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional 
do juiz (como estabelece o Código de Processo Civil de aplicação subsidiária aos 
julgamentos desta Corte, por determinação do art. 72 do Regimento Interno do 
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Conselho de Recursos da Previdência Social) compete ao Conselheiro 
fundamentar seu próprio entendimento, como acima foi feito. O colegiado é 
soberano em suas decisões, desde que analise toda a coleção probatória, não sendo 
o médico perito o juiz da causa. 

 
Diante de todo o exposto, o presente pedido de uniformização de 

jurisprudência merece ser parcialmente conhecido e, nessa parte provido, somente 
no que se refere à divergência acerca da descaracterização especial, em razão do 
uso de equipamentos de proteção individual, de período laborado sob condições 
nocivas, no caso, entre 06/03/1997 e 30/06/2001. 

 
Torna-se, assim, parcialmente insubsistente o Acórdão nº 5.351/2003, 

razão pela qual determino a remessa dos autos à 1ª Câmara de Julgamento, para 
que, observados os ditames da presente decisão, proceda a novo julgamento da 
matéria. 

 
É como voto. 
 
CONCLUSÃO: Pelo exposto, voto no sentido de, preliminarmente, 

CONHECER EM PARTE DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO. 

 
 

Brasília – DF, 29 de maio de 2014. 
 
 
 
 
 

MARIA CECÍLIA MARTINS LAFETÁ 

Relatora 
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Ministério da Previdência Social 
Conselho de Recursos da Previdência Social 
Conselho Pleno 

 
 
 
Decisório 
 

Resolução nº 12/2014 
 
 
 
 

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, 
ACORDAM os membros do Conselho Pleno, por unanimidade, em CONHECER 
EM PARTE DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 
para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de acordo com o voto da Relatora 
e sua fundamentação. 

 
Participaram, ainda, do presente julgamento os (as) Conselheiros (as): Ana 

Cristina Evangelista, Lívia Valéria Lino Gomes, André Rodrigues Veras, Paulo Sérgio 
de Carvalho Costa Ribeiro, Maria Madalena Silva Lima, Maria Cecília de Araújo, 
Geraldo Almir Arruda, Rafael Schmidt Waldrich, Nádia Cristina Paulo dos Santos 
Paiva, Edilania Vieira da Costa, Lívia Maria Rodrigues Nazareth, Ionária Fernandes da 
Silva, Nádia de Castro Amaral Franco Waller, Eneida da Costa Alvim, Maria Cecilia 
Martins Lafetá, Bruna Correia. 

 
   

Brasília – DF, 29 de maio de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
MARIA CECÍLIA MARTINS LAFETÁ MANUEL DE MEDEIROS DANTAS 

Relatora Presidente 
 
 


