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Relatório

Trata-se de recurso especial interposto contra o acórdão proferido pela Egrégia 1ª Composição Adjunta da 13ª Junta de
Recursos do Conselho de Recursos do Seguro Social – CRSS.

Moacir Donisete Bertolo apresentou pedido de aposentadoria por tempo de contribuição no dia 06/07/2016, autuado
sob o NB 42/174.956.299-2. No entanto, o benefício foi negado pelo INSS por falta de tempo de contribuição.

O acórdão nº 1139/2017 da 1ª Composição Adjunta da 13ª Junta de Recursos do Conselho de Recursos do Seguro
Social – CRSS (evento nº 14) negou provimento ao recurso ordinário, mantendo o indeferimento do benefício.

Inconformado com o acórdão de primeira instância desfavorável ao seu desígnio, Moacir Donisete Bertolo interpôs
recurso especial (evento nº 17), alegando ter laborado exposto a agentes prejudiciais à saúde e a integridade física
entre 1992 até 2016, bem como todos os recolhimentos como contribuinte individual. Ademais, autoriza a reafirmação
de DER e requer a concessão da aposentadoria especial ou por tempo de contribuição sem a incidência do fator
previdenciário.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo INSS.

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 22/04/2018 para sessão nº 0285/2018, de 04/05/2018.

Voto

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 20 DE 1998. EXIGÊNCIA DE 30 E 25 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO, RESPECTIVAMENTE PARA HOMEM E
MULHER, ATÉ A DATA DE 16 DE DEZEMBRO DE 1998. APÓS ESSA DATA, É NECESSÁRIO
DEMONSTRAR NA DER UM ADICIONAL DE 40% DO TEMPO QUE RESTAVA PARA COMPLETAR O
TEMPO MÍNIMO EXIGIDO DE CONTRIBUIÇÕES. REQUISITO ETÁRIO DE 53 ANOS PARA HOMEM E 48
PARA MULHER. ATIVIDADE ESPECIAL – AGENTE BIOLÓGICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO AO
SEGURADO

Preliminarmente, se conhece do recurso, por ter sido interposto no prazo de trinta dias, conforme prevê o § 1º do art. 305
do Decreto 3.048/99.

A aposentadoria por tempo de contribuição, ou anteriormente conhecida por tempo de serviço, está presente no art. 9, I
e § 1º, I, “a” e “b” da Emenda Constitucional nº 20 de 1998, vide disposição abaixo:

Art. 9º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas
por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado
que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando,
cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:
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         I - contar com cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

       § 1º - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do "caput", e observado o
disposto no art. 4º desta Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando
atendidas as seguintes condições:

        I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

        a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

        b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação
desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior;

 

A aposentadoria por tempo de contribuição é esmiuçada no art. 52 da Lei 8.213 e nos arts. 187 e 188 do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048 de 1999.

Pois bem, o segurado se insurge contra o acórdão da 1ª Composição Adjunta da 13ª Junta de Recursos do CRSS que
negou provimento ao seu recurso ordinário.

A controvérsia dos autos revolve-se nos períodos de 04/04/1988 até 01/08/1991 (Hospital São Francisco Sociedade
Empresária Ltda.) 01/02/1992 até 25/10/1997 (Associação de Proteção e Assistência a Maternidade e a Infância de
Borborema/SP), 03/07/2000 até 25/08/2002 (Associação de Proteção e Assistência a Maternidade e a Infância de
Borborema/SP), 01/11/2011 até 30/12/2016 (Associação de Proteção e Assistência a Maternidade e a Infância de
Borborema/SP) e 12/05/2000 até 25/09/2009 (Associação Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Dona Julieta Lyra)
como atividade especial.

Além disso, também cabe a análise das competências de 07/2005 até 10/2005, 02/2006, 05/2006, 08/2006, 04/2007 até
06/2007, 08/2007, 08/2009 ate 12/2011.

O SST emitiu pronunciamento nos autos às fls. 16 do PDF, concluído por enquadrar os intervalos de 29/04/1995 até
13/10/1996 e 01/08/2006 até 31/08/2007, mas por não reconhecer os períodos de 14/10/1996 até 25/10/1997 (falta de
profissional legalmente habilitado pela monitoração ambiental dos fatores de risco), 03/07/2000 até 22/08/2002 (falta de
profissional legalmente habilitado pela monitoração ambiental dos fatores de risco), 01/11/2011 até 31/01/2013 (falta de
profissional legalmente habilitado pela monitoração ambiental dos fatores de risco), 12/05/2000 até 31/07/2006 (falta de
profissional legalmente habilitado pela monitoração ambiental dos fatores de risco) e 01/09/2007 até 25/09/2009 (falta
de profissional legalmente habilitado pela monitoração ambiental dos fatores de risco) como atividade especial.

Cabe ressaltar que o INSS já efetuou o enquadramento administrativo do período de 04/04/1988 até 01/08/1991 e
01/02/1992 até 28/04/1995 por categoria profissional em razão do exercício da função de enfermeiro no código 2.1.3 do
Anexo II do Decreto 83.080 de 1979.

O segurado alega alegando ter laborado exposto a agentes prejudiciais à saúde e a integridade física entre 1992 até
2016, bem como todos os recolhimentos como contribuinte individual. Ademais, autoriza a reafirmação de DER e requer
a concessão da aposentadoria especial ou por tempo de contribuição sem a incidência do fator previdenciário.

Primeiramente, somente é cabível o reconhecimento das competências de 04/2007, 05/2007, 08/2007 e 08/2009, que já
foram computadas pelo INSS, pois as demais não se encontram no CNIS, conforme extrato às fls. 10 e 11 do PDF.

Adiante, é imprescindível comprovar a exposição a qualquer agente nocivo por meio de laudo técnico realizado por
profissional legalmente habilitado para efetuar o reconhecimento de atividade especial desde a vigência da Medida
Provisória nº 1.523 de 14/10/1996, a qual foi posteriormente convertida na Lei 9.528 de 1997.

Sendo assim, a sua ausência do laudo técnico resulta na falta de comprovação da exposição a fatores de risco.

Contudo, é possível reconhecer a atividade especial mesmo sem a declaração da empresa sobre a manutenção do
leiaute, conforme Resolução nº 41 de 2017 do Conselho Pleno do CRSS. No entanto, o empregador do segurado
afirmou a manutenção do leiaute.

Sendo assim, é necessário avaliar o cotejo analítico entre a legislação previdenciária com a descrição de atividades do
segurado durante os intervalos de 14/10/1996 até 25/10/1997, 03/07/2000 até 22/08/2002, 01/11/2011 até 30/12/2016,
12/05/2000 até 31/07/2006 e 01/09/2007 até 25/09/2009, vide código 1.3.4 do Anexo I do Decreto 83.080 de 1979 e
código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048 de 1999, que estipulam:

 

 

 

 

1.3.2

GERMES INFECCIOSOS

OU PARASITÁRIOS

HUMANOS - ANIMAIS

Serviços de Assistência

Médica, Odontológica e Hospitalar em que haja
contato obrigatório com organismos doentes ou
com materiais infecto-contagiantes.

 

 

 

Trabalhos permanentes expostos ao contato com doentes
ou materiais infecto-contagiantes - assistência médico,
odontológica, hospitalar e outras atividades afins.

 

 

 

 

25
anos
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3.0.1

 

MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECTO-CONTAGIOSOS VIVOS E SUAS TOXINAS  (Redação dada
pelo Decreto nº 4.882, de 2003)

a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças
infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados;

b) trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e outros produtos;

c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anátomo-histologia;

d) trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados;

e) trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto;

f) esvaziamento de biodigestores;

g) coleta e industrialização do lixo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25
anos

 

 

As descrições de atividades no PPP do segurado informam que:

Setor Cargo Descrição de atividades

 

Enfermagem

 

Técnico de
enfermagem
na empresa
Associação de
Proteção e
Assistência a
Maternidade e
a Infância de
Borborema/SP

 

01/02/1992 até 31/12/1992, 03/07/2000 até 25/08/2002 e 01/11/2011
até 30/12/2016: “Executa o serviço de enfermagem, empregando
processos de rotina específicos, administração de medicamentos,
higienização em pacientes, limpeza de unidade, curativos, verificando
sinais vitais, anotações de enfermagem, arrumação de camas, banhos
e outros cuidados com o paciente, realizando o primeiro banho do
recém-nascido e sua observação no berçário em suas primeiras horas
de vida, cuidando de sua alimentação e cuidados especiais quando
necessário. São responsáveis pela troca das roupas de cama dos
pacientes, levando-as para o expurgo. Exerce a profissão de técnico de
enfermagem nos mesmos ambientes nas mesmas condições do
enfermeiro. Trabalha em conformidade as normas e procedimentos e
de biossegurança” – fls. 119, 123 e 126 do PDF.

 

 

Postos de
Enfermagem

 

Enfermeiro da
empresa
Associação
Santa Casa
de
Misericórdia e
Maternidade
Dona Julieta
Lyra

 

12/05/2000 até 28/02/2008: “Realizou atividades de Enfermeiro,
ministrando medicamentos em situações de emergência, administração
de sangue e plasma, monitoração e aplicação de respiradores
artificiais, punção venosa, passagem de sonda veical, passagem de
sonda nasogástrica, aspiração de secreção nasal, tudo com
supervisão” – fls. 94 do PDF.

 

 

Diversos

 

Enfermeiro
Chefe da
empresa
Associação
Santa Casa
de
Misericórdia e
Maternidade
Dona Julieta
Lyra

 

01/03/2008 até 25/09/2009: “Realizou atividades de Enfermeiro Chefe,
efetuando escalas de serviços, supervisionando os demais
funcionários do setor de enfermagem, ministrando medicamentos em
situações de emergência, administração de sangue e plasma,
monitoração e aplicação de respiradores artificiais, punção venosa,
passagem de sonda veical, passagem de sonda nasogástrica,
aspiração de secreção nasal, tudo com supervisão” – fls. 95 do PDF.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4882.htm#art2


 

Desta forma, é cabível o reconhecimento da atividade especial entre 14/10/1996 até 25/10/1997, 03/07/2000 até
22/08/2002, 01/11/2011 até 30/12/2016, 12/05/2000 até 31/07/2006 e 01/09/2007 até 25/09/2009, pois houve exposição
habitual e permanente para agente nocivo biológico, pois sua descrição de atividades demonstra “Trabalhos
permanentes expostos ao contato com doentes ou materiais infecto-contagiantes - assistência médico, odontológica,
hospitalar e outras atividades afins”.

Portanto, cabe o reconhecimento da atividade especial nos períodos de 14/10/1996 até 25/10/1997, 03/07/2000 até
22/08/2002, 01/11/2011 até 30/12/2016, 12/05/2000 até 31/07/2006 e 01/09/2007 até 25/09/2009, bem como a
concessão do benefício mais vantajoso ao segurado na forma do Enunciado nº 05 do CRPS.

Por todo o exposto, o segurado assiste razão no manejo do recurso especial, devendo ser reformado o acórdão da
Junta de Recursos para reconhecer os períodos de 14/10/1996 até 25/10/1997, 03/07/2000 até 22/08/2002, 01/11/2011
até 30/12/2016, 12/05/2000 até 31/07/2006 e 01/09/2007 até 25/09/2009 como atividade especial, além da concessão
do benefício.

Conclusão: Voto no sentido de, preliminarmente, conhecer do recurso especial interposto pelo segurado e, no mérito,
dar-lhe provimento.

GUILHERME LUSTOSA PIRES
Relator(a)

Declaração de Voto

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

RODRIGO HUGUENEY DO AMARAL MELLO
Conselheiro(a) Suplente Representante das Empresas

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 4749 / 2018

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) RODRIGO HUGUENEY DO AMARAL MELLO.

GUILHERME LUSTOSA PIRES
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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