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Ministérfo do Desenvolvimento Social e Agrário 
Conselho de Recursos do Seguro Social-CRSS 

Nº de Protocolo do Recurso: 35405.002348/2013-96 
Unidade de Origem: Agência Jaú/SP 
Documento: 161. 790.887-5 

' 
Recorrente: Instituto .Nacional do Seguro Social 
Recorrido: Zenaide Zanon da Silva 
Assunto: Aposentadoria por Tempo de Contribuição 
Relator: Eneida da Costa Alvim 

RELATÓRIO: 

' 

Trata-se de pedido de UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, 
interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, conforme documentos de fls. 
72173. 

O presente pedido foi interposto em vista do Acórdão 3640/2014 proferido 
pela 04ª CAJ/CRPS, quandó negou provimento ao recurso· do INSS, afirmando ser devido 
enquadramento em atividade especial do período de 06/0311997 a 23/03/2012 ·em que a 
interessada exerceu atividade de atendente/técnica ç:le enfermagem. 

, O presente· pedido tem por fundamento a divergência entre o Acórdão 
3640/2014 proferido pela 04ª CAJ/CRPS e os acórdãos proferidos pela 02ª Composição 
Adjunta da 02ª CAJ e da O P CA da OY CAI. 

Os acórdãos paradigmas, afirm
1
am ser indevido enquadramento como 

enfermeiro em período posterior ·a 05/0311997, quando não comprovada atividade de 
forma habitual e pem;ianente, uma vez que' as atividades não foram exercídas em local 
separado para pacientes portadores de doenças infectocontagiosas - fls. 66/72. 

Zenaide Zanon da Silva, nascida em 0411111956, contando com 56 anos de 
idade na data de entrada do requerimento - DER (28/02/2013), solicitou o benefício de 
aposentadoria por tempo de contribuição e teve seu pedido indeferido pela Autarquia. 

' \ 

O benefício foi indeferido sob alegação de falta de tempo de contribuição até 
16/12/1998 ou até a DER - fls. 20. 

Após análise dos autos a 15ª jR/SP ·deu provimento por maioria ao recurso da 
interessada, conforme acórdão 4961/2013, alegando ser devido enquadramento em 
atividade especial do período de 0610311997 a 23/03/2012 no código 3.0.1, anexo IV ao 
Decreto 3.048/99 - fls. 40/43. ~ 
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' , Recorre o INSS, apresentado Recurso Especial às fls . 44/45, alegando que ·o 
enquadramento em período posterior a 05/03 /1 997 só é devido para atividade exercida de 
forma habitual e pehnanente com pacientes portadores de doença infectocontagiosas ou 
com manuseio de materiais contaminados. · 

Foram apresentadas contrarrazões por parte da interessada, solicitando que · 
seja mantida a decisão proferida pela Junta de Recursos - fls. '47/50. 

Após análise dos autos a 04ª CAJ negou provimento ao recurso do INSS 
conforme Acórdão 3640/2014 - fls. 54/58. . 

, O INSS apresenta pedido de Revisão de Ofício c/c Pedido de Uniformi:zação 
de Jurisprudência - fls : 66/76. -

Pedido analisado pela Presidente da 04ª CAJ, quando vislumbrados requis,itos 
necessários à Análise do Pedido de Uniformização de Jurisprudência - fls. 80/82. 

-
Interessada notificada · dp presente pedido de Uniformização de 

Jurisprudência, ap,resenta suas contrarrazões, por intermédio de seu procurador, alegando 
em suma que deve ser mantida a decjsão .quanto ao enquadramento do período ppsterior 
a 05/03/1997 no código 3.0.1 , anexo ao Decreto 3.048/99, afirmando que: "todos os 
ambientes em que a segurada trabalhou são considerados ambientes de risco, já que existe 
a exposição de forma habitual e permanente a micro-organismos infecciosos e vivos, 
sendo certo que, apepas um lige.iro descuido por parte do trabalhador, seja em contato 
com pacientes portadores-de doenças infectocontagiosas, seja com manuseio de matérias 

( . contagiosos.pode ser fatal" ~ fls. 87/89. 

Análise por parte de Divisão de Assuntos Jurídicos encaminha o processo ao 
Presidente do Conselho Pleno do Conselho de Recursos do Seguro Social, o qual 
determina a distribuição do processo a essa relatora - fls . 95 . 

É o relatório. 

VOTO 

EMENTA: APOSENTADO RIA POR TEMPO DE .CONTRIBUIÇÃO. 
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ATIVIDADE 
INSALUBRE. ENFERMEIRO. PERÍODO POSTERIOR A 05!03/1997, · 
DESNECESSÁRIA COMPRO V AÇÃO DA - , 1 ATIVIDADE EM 
ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, EXCLUSIVA EM CONTATO COM 
PACIENTES SEGREGADOS PORTADORES DE DOENÇA 

~ 
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INFECTOCONTAGIOSAS OU COM MANUSEIO DE MATERIAIS 
CONTAMINADOS. DEVIDA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 

Pedido formúlado pelo INSS tempestivamente. 

Presentes os pressupostos de admissibilidade. 

O presente pedido de Uniformização de Jurisprudência tem por fundamento 
a divergência entre o Acórdão 3640/2014 proferido pela 04ª CAJ/CRPS, quando negou 
provimento ao recurso do INSS, afirmando ser devido enquadramento em atividade 
especial do período de 0610311997 a 23/03/2012 em que a interessada exerceu atividade 
de atendente/técnica de enfermagem, no código 3.0.1, anexo ao Decreto 3.048/99 e os ' . . 
Acórdãos proferidos pela 02ª Composição Adjunta da 02ª CAJ e da OP CA da 03ª CAJ, 
que .afirmam ser indevido enquadramento como enfermeiro em período _posterior a 
05/03/1997, quando não comprovada atividade de forma habitual e permanente, uma vez 
que as atividades não foram exercidas em local separado para pacientes portadores de 
doenças infectocontagiosas. 

' 

Conforme legislação em vigor, a Uniformização de Jurisprudência tem 
previsão na Portaria 11612017, conforme abaixo transcrito: 

Art. 3º - Ao Conselho Pleno compete: 

I - uniformizar, em tese, a jurisprudência administrativa previdenciçíria e 
assistencial; mediante emissão de Enunciados; 

li - uniformizar, no caso concreto, as divergências jurisprudenciais entre as 
Juntas de Recursos nas matérias de sua alçada ou entre as Câmaras de julgamento em 
sede de Recurso Especial, mediante a emissão de Resolução; e 

Ili - decidir, no caso concreto, as Reclamações ao Conselho Pleno, mediante 
a emissão de Resolução. ' ' 

Art. 61 - A uniformização, em tese, ' da jurisprudência administrativa 
r previdenciária poderá ser suscitaçl.a para encerrar divagência j urisprudencial 

administrativa ou para consolidar jurisprudência reiterada no âmbito do CRSS, 
mediante a edição de enunciados. · 

§ ] º - A uniformização, em tese poderá ser provocada pelo Presidente do 
CRSS, pela Coordenação de Gestão Técnica, pela Divisão de Assuntos Jurídicos, pelos 
Presidentes das Câmaras de Julgamento ou, exclusivamente em .matéria_ de alçada, por 
solicitação de Presidente de Juntas de Recursos, ou pela Diretoria de Beneficias do INSS, 
mediante a prévia apresentação de estudo fundamentado sobre a matéria a ser · 
uniformizada, no · qual deverá ser demonstrada a existência de relevante divergência 
jurisprudencial ou de jurisprudência ·convergente reiterada. 
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§ 2° - A divergência ou convergência de ~ntendimentos deverá ser 
demonstrada mediante a elaboração de estudo fundam,entado com a indicação de 
decisórios divergentes ou convergentes, conforme o caso, proferidos nos últimos cinco 
anos, por outro órgão julgador, composição de julgamento, ou, ainda, por resolução do 
Conselho Pleno. 

§ 3º - Elaborado o estudo na forma prevista no§ 2,º a autoridade competerzte 
en.caminhará a proposta de uniformização em tese da jurisprudência previdenciária ao 
Presidente do CRSS que a distribuirá ao relator da matéria no Conselho Pleno. 

§ 4º - Aplica-se à uniformização em tese da jurisprudência administrativa 
previdenciária t! assistencial, no que couber, o procedimento previsto no artigo 63 deste 
Regimento. ' 

Dé fato, os acórdãos apresentados possuem divergências em matéria ·análoga, 
sendo portanto devido o acolhimento do presente pedido. · 

. No caso conéreto, a interessada requer enquadramento em atividade especial 
do período d.e 06/03/1997 a '23/03/2012 quando exerceu atividade de atendente/técnica.de 
enfermagem. 

. Apenas para esclarecer o entendirne-nto desta relatora, peço licença para 
explanar o mérito da questão, não adentrando à valoração de provas apresentadas, mas 
apenas no sentido de esclarecer o ponto divergente, verificamos que os documentos 
apresentados pelo interessado, não comprovam efetiva atividade de forma habitual e 
permanente em contato· exclusivo com pacientes portadores.de doença infectocontagiosas 
ou com manuseio de materiais contaminados. Sendo assim, o Acórdão proferido pela 04ª 
CAJ descarta a exigência do contato . exclusivo é permanente com pacientes infecto
contagiosos e materiais contaminados em áreas segregadas. 

I 

Conforme formulário Perfil Profissiografico . Previdénciário PPP 
apresentado às fls. 12 do apenso 2, foi inforplada ativ

1

idade de atendente/~uxiliar/técnica 
de enfermagem com registro de que esteve exposta a microorganismos infecciosos vivos 
e ácido acético, com registro de que sua atividade consistia em: "levar e buscar material 
na central de material, requisitar é retira~ 'medicamentos e materiais na farmácia, atender 
telefone, prestar assistência aos pacientes, administrar a medicação prescrita, preparar . 
equipamento e material para diálise, fazer anotações". 

Dessa forma, a pr~sente discursão se restringe à possibilidade de 
enq~adramento no código 3.0.1, anexo IV ao Decreto 3.048/99; quando comprovada 
atividade em estabeleciplento de saúde, em contato com pacientes portadores de doença 

~ 
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infectocontagiosas ou com manuseio' de materiais contaminados, dependendo ou não, da 
prova da atividade em , contato com pacientes segregados em áreas ou ambulatórios 
específicos e aos que manuseiam 'exclusivamente materiais contaminados provenientes 
dessas áreas. / 

Assiste razão ao INSS quando questionada a possibilidade de enquadrament9 
no código 3.0.1, anexo IV ao . Decreto 3.048/99 quando a atividade é exercidá em 
pacientes segregados ou não. · 

Considerando o disposto n.o código de enquadramento em questão "trabalhos 
em _estabelecimento de saúde, em contato com pacientes portadores de doença 
infectocontagiosas ou com' manuseio de materiais contaminados" não há qualquer 
exigência para que a atividade seja exercida exclusivamente em pacientes segregados em 
áreas ou ambulatórios específicos, sendo esta uma exigência prevista apenas na IN 
45/2010. 

Salienta-se ainda, qué, conforme Memorando-Circular Conjunto nº2/ 
DIRSAT/DIRBEN/INSS de 23 de julho de 2015, abaixo transcrito: tal exigência foi 
descartada. 

Assunto: Uniformização dos procedimentos para análise de . atividade 
especial referente a exposição aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos, 
biológicos e ruído 

2. Tratando-se de enquadramento por agentes biológicos e considerando o 
disposto na Nota Técnica nº 0000112015/GABIPRFEIINSSISAOIPGFhJ.GU (Anexo !), 
observar: 

a) a Instrução Normativa INSSIPRES nº 77, de 21 de janeiro de 2015 revogou 
a orientação contida no parágrafo único do art. 244 da Instrução Normativa INSSIPRES 
nº 45, de 6 de agosto de 201 O, que estabelecia que "Tratando-se de estabelecimentos de 
saúde, a aposentadoria especial ficará restrita aos segurados que trab,.alhem de modo 
permanente com pacientes portadores de -doenças infecto-contagiosas, segregados em 
áreas ou ambulatórios específicos, e aos que manuseiam exclusivamente materiais 
contaminados provenientes dessas áreas"; 

b) o período de exposição a agentes biológicos para períodos de trabalho_ a 
partir de 0610311997, deve ser analisado à luz dá redação contida no art. 285 da 
JN/JNSSIPRES nº 77115, afastada a aplicação da orientação anterior. 

J~ 
IN/INSSÍPRES nº 77/15 
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Art. 285. A exposição ocupacional a agentes nocivos de natureza biológica 
infectocontagiosa dará ensejo à caracterização de atividade exercida em condições 
especiais: 

1 - até 5 de março de 1997, véspera da publicação do Decreto nº 2.172. de 5 
de março de 199 .7, o enquadramentà poderá ser caracterizado, para trabalhadores 
expostos ao contato com doentes ou materiais infectàcontagiantes, de assistência médica, 
odontológica, hospitalar ou outras atividades afins, independentemente da atividade ter 
sido exercida em estabelecimentos e saúde e de acordo com o código 1, O. O do quadro 
anexo ao Decretos nº 53:831, de 25 de mqrs.~o de_l.96_-f_ e do Anexo 1 do Decreto nº 83.080, 
de 1979, considerando as atividades profissionais exemplificadas; e ' · 

II - a partir de 6 de março de 1997, data da publicação. do f)ecreto nº 2.172. 
de 5 de marÇo de 1997, tratando-se de estabeleçimentos de saúde, somente serão 
enquadradas as atividades exercidas em contato com pacientes acometidos por doenças 
infectocontagiosas . ou com manuseio de materiais contaminados, considerando 
unicamente as atividades relacionadas no Anexo IV do RPBS e RPS, aprovados 
pelos Decreto nº 2.172, de 5 de março de_J_997 e !.l'!_}_J)::l}i. de 1999, respectivamente. 

Assim, o presente pedido de Uniformização de Jurisprudência deve ser 
acolhido quanto à divergência nos Acórdãos proferidos, no entanto, nego provimento ao 
Recurso do INSS, quanto à exigência de comprovação da atividade exercida 
exclusivamente em pacientes segregados em áreas ou ambulatórios específicos. 

Dessa forma, no presente caso, verifico ser devido o acolhimento do presente 
pedido de Uniformização de Jurisprudência,' negando provimento ao pec;lido do INSS . 

1 

CONCLUSÃO: Pelo exposto, VOTO no sentido de preliminarmente 
CONHECER DO PRESENTE PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA, PARA NO MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO. 

1 
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Brasília-DF, 25 de maio de 201 7 

ENEIDA DA COSTA ALVIM 
Rel'atora 

6 



( 

Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário 
Conselho de Recursos cio Seguro ~ocial-CRSS ' 

Decisório 

Resolução nº 09 /2017 

Vistos e relatados os presentes aµtos, em sessão realizada hoje, ACORDAM 
os membros do Conselho Pleno, por-unanimidade, no sentido de CONHECER DO 
PRESENTE PEDIDO DE UNIFORMIZ;\.ÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, PARA 
NO MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO, de acordo com o voto da Relatora e sua 
fundamentação. 

Participaram, ainda, do presente julgamento os (as) Conselheiros (as): · 
Vânia Pontes Santos, Paulo Sérgio de Carvalho Costa Ribeiro; Maria Madalena Silva 
Lima, Daniel Áureo Ramos, Maria Alves Figueiredo, Vanda Maria Lacerda, Nádia 
Cristina P. dos Santos Paiva, Victor Machado Marini, Maria Lúcia Missagia de M. Castro, 
Ioqária da Silva Fernandes, Rodolfo ~spinel Donadon e Tarsila Otaviano da Costa. 

Brasília-DF, 25 de maio de 2016 

~~ 
ENEIDA DA COSTA ALVIM 

Relatora 
~~~ 

Presidente 
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