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Relatório

Trata-se de recurso especial interposto contra o acórdão proferido pela Egrégia 2ª Composição Adjunta da 10ª Junta de
Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS.

Cátia da Costa Guimarães Trindade apresentou pedido de aposentadoria por tempo de contribuição no dia 02/06/2017,
autuado sob o NB 42/175.367.884-3. No entanto, o benefício foi negado pelo INSS por falta de tempo de contribuição.

O acórdão nº 5926/2018 da 2ª Composição Adjunta da 10ª Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência
Social – CRPS (evento nº 12) deu parcial provimento ao recurso ordinário com a concessão do benefício, pois
reconheceu o período de 01/01/1989 até 28/04/1995 como atividade especial.

Inconformado com o acórdão de primeira instância desfavorável ao seu desígnio, o INSS interpôs recurso especial
(evento nº 14), alegando que somente foi comprovado o efetivo exercício da atividade de médico em 01/01/1989 até
02/01/1991 em razão do certificado de conclusão de residência médica de 01/01/1989 até 02/01/1991.

Contrarrazões apresentadas pela segurada (evento nº 31), requerendo a manutenção do decisório da Junta de
Recursos, bem como o reconhecimento da atividade especial entre 03/06/2008 até 30/01/2014.

Inclusão em Pauta

Incluído em Pauta no dia 01/07/2019 para sessão nº 0408/2019, de 09/07/2019.

Voto

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:

         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
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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 INSS se insurge contra o acórdão da 2ª Composição Adjunta da 10ª Junta de Recursos do CRSS que deu
parcial provimento ao recurso ordinário da segurada.

O acórdão hostilizado reconheceu o período de 01/01/1989 até 28/04/1995 como atividade especial.

O INSS interpôs recurso especial alegando que somente foi comprovado o efetivo exercício da atividade de médico em
01/01/1989 até 02/01/1991 em razão do certificado de conclusão de residência médica de 01/01/1989 até 02/01/1991.

Por outro lado, o segurado apresentou contrarrazões com pedido contraposto, requerendo a manutenção do decisório
da Junta de Recursos, bem como o reconhecimento da atividade especial entre 03/06/2008 até 30/01/2014.

A perícia médica emitiu pronunciamento técnico sobre a atividade especial às fls. 147 a 149 do PDF, concluindo por
enquadrar o período de 01/01/2015 até 26/07/2017, mas por não reconhecer o período e 03/06/2008 até 31/12/2014,
pois a descrição de atividade não infere exposição habitual e permanente ao agente nocivo biológico.

Primeiramente, deve ser analisado o período de 01/01/1989 até 28/04/1995, referente ao enquadramento por categoria
profissional no código 2.1.3 do Quadro Anexo do Decreto 53.831 de 1964.

O referido intervalo é resultado de recolhimento como contribuinte individual, sendo que a segurada apresenta sua
inscrição no conselho de classe às fls. 34 do PDF, certificado de conclusão de residência médica de 01/01/1989 até
02/01/1991 às fls. 44 e 45 do PDF, diploma de medicina às fls. 46 e 47 do PDF, além de certidões do CRM e da
Prefeitura Municipal de Araxá/MG às fls. 48 e 49 do PDF comprovando o pagamento da anuidade de 1989 até 2017 e
sua inscrição municipal em 1992.

Consequentemente, somente é possível enquadrar o período de 01/01/1989 até 02/01/1991, pois o enquadramento da
atividade especial do contribuinte individual compreende a comprovação do efetivo exercício da atividade de médico,
pois a mera habilitação para uma profissão não gera a presunção do seu exercício.

Adiante, será discutido a atividade especial no intervalo de 03/06/2008 até 30/01/2014.

Consequentemente, é necessário avaliar o cotejo analítico entre a legislação previdenciária com a descrição de
atividades da segurada durante o intervalo de 03/06/2008 até 30/01/2014, vide código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto
3.048 de 1999, que estipula:

 

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.
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As descrições de atividades no PPP da segurada informam que:

Setor Cargo Descrição de atividades

 

 

 

 

 

 

 

 

03/06/2008 até 30/01/2014: “Executar exames médicos, avaliando o
estado de saúde de pacientes, dando parecer em diagnósticos,
analisando sintomas e receitando medicamentos ou outras formas;
solicitar exames de laboratórios; encaminhar paciente a especialistas;
exercer atividade de medicina fazendo consultas, sendo legalmente
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4882.htm#art2
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habilitado para o exercício da profissão. Deve seguir os princípios da
ética profissional, realizar orientações aos familiares, professores e
outros profissionais que atuam diretamente com os usuários dos
serviços; elaborar relatórios de atendimento clínico; manter o local de
trabalho limpo e organizado, seguir as normas e procedimentos exigidos
pela Federação das APAES (FEAPAE); implementar as normas e
procedimentos exigidos pela ISSO 9001:2008, em sua área de atuação;
manter a chefia informada sobre acontecimentos da área” – fls. 53 do
PDF.

 

 

Desta forma, durante o período de 03/06/2008 até 30/01/2014, o exercício da atividade de médico não caracteriza
exposição habitual e permanente à agente biológico, pois não há subsunção na alínea “a” do código 3.0.1 do Anexo IV
do Decreto 3.048 de 1999.

Portanto, a segurada ainda faz jus a concessão do benefício em razão da reafirmação da DER, sendo que o INSS deve
verificar a possibilidade de concessão do benefício mais vantajoso na forma do art. 29-C da Lei 8.213 de 1991.

Por todo o exposto, o INSS assiste razão no manejo do recurso especial, devendo ser reformado o acórdão da Junta de
Recursos para reconhecer apenas o período de 01/01/1989 até 02/01/1991 como atividade especial, além da
concessão do benefício.

Conclusão: Voto no sentido de, preliminarmente, conhecer de ambos os recursos especiais interpostos e, no mérito, dar
provimento ao INSS e dar parcial provimento à segurada.

GUILHERME LUSTOSA PIRES
Relator(a)

Voto divergente vencedor

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE
CUMPRIMENTO DO TEMPO MÍNIMO NECESSÁRIO PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA
INTEGRAL. CATEGORIA PROFISSIONAL. MEDICO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE ATIVIDADE
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO INTERMITENTE. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMPO SUFICIENTE. LEGISLAÇÃO:
ART. 58 DA LEI Nº 8.213/91 RECURSO NEGADO AO INSS E PROVIDO PARCIALMENTE AO SEGURADO

Peço vênia para divergir:

O Conselheiro Relator não reconheceu o intervalo de 03/02/1991 a 28/04/1995 exercido na atividade de médica na
categoria de contribuinte individual.

A atividade especial será analisada de acordo com a aplicação da legislação à época do labor, nos termos do artigo
acima citado.

Em primeiro lugar, para o enquadramento por categoria profissional não há obrigação legal de caracterização da
permanência nem apresentação de formulário de atividade especial, pois a legislação garante a presunção juris et jure
da exposição nociva pelo simples exercício laboral nas atividades profissionais elencadas pelos Anexos dos Decreto nº
53.831/64 e 83.080/79.

Com o advento da Lei 9.032, de 28/04/95, foi extinta a conversão por Atividade Profissional, sendo que, a partir desta, o
que determina a concessão do benefício em condições especiais é a presença do agente nocivo no processo produtivo
e no meio ambiente de trabalho, conforme preconizou o Código 1.0.0 do Anexo IV do Regulamento dos benefícios da
Previdência Social – RBPS -, aprovado pelo Decreto 2.172, de 05/03/97, recepcionado pelo Anexo IV do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.

Para tal fim, a interessada apresentou inscrição no conselho de classe; certificado de conclusão de residência médica
de 01/01/1989 até 02/01/1991; diploma do curso de medicina; certidões do CRM e da Prefeitura Municipal de Araxá/MG,
comprovando o pagamento da anuidade de 1989 até 2017 e sua inscrição municipal em 1992.

Desta feita, é cabível a inclusão do intervalo de 02/01/1991 a 28/04/1995 como tempo especial, desde que tenha
recolhimento previdenciário pelo código 2.1.3 do anexo do Decreto nº 53.831/64.

A exigência de formulário é decorrente de norma autárquica interna, não vinculante a este Conselho de Recursos
conforme determinação contida nas Resoluções 04 e 05 do ano de 2016 emitidas pelo Conselho Pleno do CRPS.
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Em relação ao período de 03/06/2008 até 30/01/2014, concordo com o Conselheiro Relator sobre a exposição
intermitente, sendo computado como tempo comum. Reitero que também concordo com os outros pontos explanados no
voto objeto de divergência.

Desta feita, a interessada implementa do tempo mínimo para a concessão do benefício na forma integral, com a devida
reafirmação da DER, devendo o Instituto apresentar os cálculos para aferir o melhor benefício nos termos do Enunciado
nº 05 do CRPS. Portanto, no mérito, nego provimento ao recurso especial do INSS e dou provimento parcial ao recurso
especial da segurada.

CONCLUSÃO: Voto no sentido de CONHECER AMBOS OS RECURSOS, por tempestividade, para no mérito NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO INSS E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ESPECIAL DA
SEGURADA.

TARSILA OTAVIANO DA COSTA
Conselheiro(a) Titular Representante das Empresas

Voto divergente

Presidente discorda do voto do relator(a).

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente

Decisório

Nº Acórdão: 6494 / 2019

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM os membros da 3ª Câmara de
Julgamento do CRPS, CONHECER DE AMBOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO AO INSS E DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO RECORRENTE, POR MAIORIA, de acordo com o voto vencedor do (a) Conselheiro (a) TARSILA
OTAVIANO DA COSTA e sua fundamentação.

Participou, ainda, do presente julgamento, o(a) Conselheiro(a) TARSILA OTAVIANO DA COSTA.

TARSILA OTAVIANO DA COSTA
Conselheiro(a) Titular Representante das Empresas

GUSTAVO BEIRAO ARAUJO
Presidente
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