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Relatório

 

Recurso especial interposto pelo segurado, RODOPIANO MARQUES EVANGELISTA (Evento 17 – data da interposição:
03.01.2019), por não concordar com a decisão proferida pela Colenda 16ª Junta de Recursos que, por intermédio do
Acórdão nº 5.600/2018, conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento.

 

A aposentadoria por tempo de contribuição foi requerida em 16.08.2017.

 

O colegiado ratificou o posicionamento levado a efeito pelo ente autárquico no sentido de não reconhecer a
especialidade dos períodos de 22.10.1990 a 21.06.1995, 13.03.1996 a 04.01.2001 e 05.01.2001 a 20.07.2017 (DMAE –
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO). Por conseguinte, a unidade julgadora manteve a decisão
indeferitória inicial ante a falta de tempo mínimo de contribuição.

 

O segurado se insurge aduzindo que o Laudo Técnico de Periculosidade e Insalubridade atesta a exposição habitual e
permanente a agentes biológicos, microorganismos vivos e suas toxinas - vírus, fungos, bactérias, protozoários,
coliformes fecais e gases tóxicos provenientes do contato com o esgoto. Menciona, ainda, o contato direto com altas
concentrações de cloro, hipoclorito de sódio 12% e reator anaeróbico/gases inflamáveis. Entende que as informações
fornecidas pelo laudo técnico sobre o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP e outros documentos. Requer, pois, a
reforma do aresto recorrido.

 

Em sede de contraditório (Evento 19), o INSS confirma o ato recorrido, destacando que o formulário PPP emitido pelo
Município de Poços de Caldas, por intermédio do DMAE, onde laborou o requerente, não informa exposição a nenhum
fator de risco [...]. Foi juntado ao processo apenas um laudo de 2017, referente a pagamento de periculosidade e
insalubridade, verbas estas de natureza trabalhistas, com regramento próprio. [...] Nesse diapasão, o PPP juntado pelo
interessado não informa exposição a agentes nocivos, e acaso tratasse de erro, o mesmo não aproveitou as inúmeras
oportunidades que teve nos autos para juntar o novo documento corrigido.

 

É O RELATÓRIO.

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 28/08/2019 para sessão nº 0532/2019, de 09/09/2019.

Voto

EMENTA:
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APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO
ESPECIAL PARA COMUM. §§ 1º E 2º DO ARTIGO 64 E ARTIGO 70, AMBOS DO DECRETO Nº 3.048/1999.
CATEGORIA PROFISSIONAL. ENGENHEIRO CIVIL. ENQUADRAMENTO DO PERÍODO DE 22.10.1990 A
28.04.1995. SEGURADO FILIADO AO RGPS ANTES DE 16.12.1998. INCISO I DO § 7º DO ARTIGO 201 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 56 DO DECRETO Nº 3.048/99. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. FALTA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE AO SEGURADO

 

Conhece-se do recurso eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Portanto, passa-se à análise do mérito.

 

A decisão proferida pela Colenda 16ª Junta de Recursos deve ser parcialmente reformada, senão veja-se.

 

O segurado se insurge contra o decisum por entender que cabe o enquadramento de todo o lapso temporal trabalhado
no DMAE – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – períodos de 22.10.1990 a 21.06.1995, 13.03.1996 a
04.01.2001 e 05.01.2001 a 20.07.2017 – em virtude da exposição habitual e permanente a agentes biológicos,
microorganismos vivos e suas toxinas - vírus, fungos, bactérias, protozoários, coliformes fecais e gases tóxicos
provenientes do contato com o esgoto, bem como aos agentes químicos cloro, hipoclorito de sódio 12% e reator
anaeróbico/gases inflamáveis.

 

Assiste parcialmente razão ao interessado.

 

Admite-se apenas o enquadramento do período de 22.10.1990 a 28.04.1995 no Código 2.1.1 do Anexo III do Decreto nº
53.831/1964, haja vista o desempenho da atividade de “Engenheiro” na empresa supramencionada (vide anotação em
carteira profissional - fl. 38-processo completo e formulário de fls. 74/76-processo completo).

 

Cumpre consignar que as atividades descritas no Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP estão em consonância
com as competências atribuídas ao Engenheiro Civil no artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933[1], que regulamenta o
exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Agrimensor.

 

Assevera-se que a edição da Lei nº 9.032/1995 trouxe nova realidade à temática da aposentadoria especial ao alterar
os termos do artigo 57 da Lei nº 8.213/1991. A partir de 29.04.1995, a aposentadoria especial não mais seria concedida
com base na categoria profissional, mas sim em virtude da exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à
integralidade física do segurado, o que deveria ser comprovado perante a Autarquia Previdenciária.

 

Por esse motivo, todos os enquadramentos que levam em conta a categoria profissional do segurado devem ser
observados até 28.04.1995, véspera da edição do ato normativo em comento.

 

Em relação ao período remanescente, o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP sem indicação de qualquer fator de
risco inviabiliza o pretendido reconhecimento da especialidade.

 

Desse modo, é o presente para reformar a decisão proferida pela Colenda 16ª Junta de Recursos para autorizar a
conversão do período de 22.10.1990 a 28.04.1995 (Código 2.1.1 do Anexo III do Decreto nº 53.831/1964 e Anexo II do
Decreto nº 83.080/1979).

 

Entretanto, o segurado não possui tempo de contribuição suficiente para a concessão do benefício, nos termos do
artigo 56 do Decreto nº 3.048/99 e do inciso I do § 7º do artigo 201 da Constituição Federal, nem mesmo se alterada a
Data de Entrada do Requerimento - DER.

 

Diante do acima exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO
SEGURADO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de acordo com a fundamentação acima aduzida.

[1] “Art. 28. São da competência do engenheiro civil:

a) trabalhos topográficos e geodésicos;
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b) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de edifícios, com todas as suas obras complementares;

c) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das estradas de rodagem e de ferro;

d) o estudo, projeto, direção, fiscalização o construção das obras de captação e abastecimento de água;

e) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de obras de drenagem e irrigação;

f) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras destinadas ao aproveitamento de energia e dos
trabalhos relativos às máquinas e fábricas;

g) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras relativas a portos, rios e canais e dos concernentes aos
aeroportos;

h) o estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras peculiares ao saneamento urbano e rural;

i) projeto, direção e fiscalização dos serviços de urbanismo;

j) a engenharia legal, nos assuntos correlacionados com a especificação das alíneas a a i;

l) perícias e arbitramentos referentes à matéria das alíneas anteriores.”.

 

MARIA LIGIA SORIA
Relator(a)

Declaração de Voto

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

VANIA GOMES ATAIDES DA SILVA
Conselheiro(a) Suplente Representante das Empresas

Declaração de Voto

Presidente concorda com voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 8725 / 2019

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 PARCIAL 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) VANIA GOMES ATAIDES DA SILVA.

MARIA LIGIA SORIA
Relator(a)

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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