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Resumo
Esta pesquisa trata de um novo modelo de rito processual desenvolvido pelo Senado Federal
para apurar o direito à aposentadoria especial (AE) de seus servidores, apresentando ainda os
resultados iniciais obtidos após 18 meses de trabalho. Para tanto, faz uma análise comparativa
das normas previdenciárias relativas à AE no âmbito do Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) e do Regime Próprio de Previdência do Servidor (RPPS), procurando identificar os
elementos da teoria do isomorfismo institucional que aproximam os dois regimes. Avalia-se
ainda o grau de institucionalização do novo rito processual. A partir de variáveis
caracterizadoras dos sistemas previdenciários, elaborou-se estudo comparativo entre o RGPS e
o RPPS, levando-se ainda em consideração a metodologia desenvolvida pelo Senado Federal,
tendo por base suas peculiaridades enquanto Casa Legislativa. Os resultados obtidos indicam a
apropriação de normas e procedimentos do RGPS por parte do RPPS e do Senado Federal no
que tange à AE, sendo verificadas no processo as três vertentes do isomorfismo institucional:
coercitiva, mimética e normativa. Outrossim, verificou-se que o novo rito processual, vigente
desde dezembro de 2014, se encontra na fase de objetificação segundo o ciclo de processos
inerentes à institucionalização proposto por Tolbert e Zucker (1999). Entre novembro de 2015
e abril de 2017, o Senado Federal analisou um total de 351 processos individuais de
reconhecimento de direito à AE, resultando no reconhecimento de dias laborados sob condições
especiais para 294 servidores (83,7%). Em 97,14% dos casos o direito ao benefício se deu pelo
enquadramento por exposição a agentes nocivos. O principal fator de risco que ensejou a
concessão da AE foi o risco químico (74,34% dos casos), sendo os hidrocarbonetos o principal
grupo de agentes nocivos identificados. Um total de 34 processos geraram pedidos de
reconsideração por parte dos servidores (9,68%).
Palavras-Chave: Aposentadoria especial, Serviço Público Federal, Senado Federal,
Isomorfismo Institucional, Institucionalização, Poder Legislativo.

Abstract
This research deals with the model developed by the Federal Senate to determine the right to
special retirement (SR) of its employees, also presenting the initial results obtained after 18
months of work. To do so, it makes a comparative analysis of the social security rules related
to SR in the scope of the General Social Security System (GSSS) and the Servers Own Regime
of Security (SORS), seeking to identify the elements of the institutional isomorphism theory
approximating both regimes. The degree of institutionalization of the new procedural rite is also
evaluated. Based on variables that characterize social security systems, a comparative study
was developed between the GSSS and the SORS, also considering the methodology developed
by the Federal Senate, based on its peculiarities as a Legislative House. The results obtained
indicate the appropriation of rules and procedures of the GSSS by the SORS and the Federal
Senate in relation to SR, being verified in the process the three aspects of the institutional
isomorphism: coercive, mimetic and normative. In addition, it was verified that the new
procedural rite, in force since December 2014, is in the objectification phase according to the
cycle of processes inherent to the institutionalization proposed by Tolbert and Zucker (1999).
Between November 2015 and April 2017, the Federal Senate analyzed 351 individual processes
of recognition of right to SR, resulting in the recognition of days worked under special
conditions for 294 servers (83.7%). In 97.14% of the cases, the right to benefit was due to
exposure to harmful agents. The main risk factor that led to the concession of SR was the
chemical risk (74.34% of cases), with hydrocarbons being the main harmful agent identified. A
total of 34 cases generated a request for reconsideration by the servers (9.68%).
Keywords: Special retirement, Federal Public Service, Federal Senate, Institutional
Isomorfism, Institutionalization, Legislative Power.
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INTRODUÇÃO

A aposentadoria especial, assim denominada justamente em função dos seus
requisitos e critérios diferenciados para concessão, constitui um benefício previdenciário do
tipo aposentadoria por tempo de contribuição (BARROS, 2012) que visa a compensar o
trabalhador com um tempo menor de serviço exigível para a aposentadoria devido às condições
de exposição ao risco à saúde ou integridade física (SALIBA, 2015).
Trata-se de um dos benefícios oferecidos pelo regime geral de previdência social
desde a promulgação da Lei nº 3.807/1960 (BRASIL, 1960). Embora considerada uma espécie
de aposentadoria por tempo de contribuição, este benefício é concedido com significativa
redução do número de anos necessários à aposentadoria comum. Exemplificando: para a
aposentadoria por tempo de contribuição o trabalhador tem que comprovar 30 ou 35 anos de
contribuição, conforme se trate de mulher ou homem, respectivamente. A aposentadoria
especial, entretanto, conforme o caso, pode ocorrer após 15, 20 ou 25 anos de atividade
insalubre, penosa ou perigosa (DONADON, 2003), a depender da gravidade do risco
ocupacional ao qual o trabalhador se expôs ao longo de sua vida laboral, e independe do gênero.
A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) pela primeira vez reconheceu a
possibilidade de extensão do benefício da aposentadoria especial aos servidores públicos
contemplados por regimes próprios de previdência. O texto constitucional exige, entretanto, a
edição de uma Lei Complementar para disciplinar o tema, o que até o presente momento não
aconteceu1.
Os órgãos da Administração Pública se viram, diante da omissão normativa,
impossibilitados de conceder a aposentadoria especial aos servidores públicos. Tal fato,
contudo, não foi aceito de forma passiva pelo funcionalismo e pelas entidades de classe. Sendo
o mandado de injunção (MI) o instrumento jurídico apto a suprir a vacância normativa e efetivar
as garantias constitucionais (BARROS, 2012), essa faculdade passou a ser invocada perante o
Poder Judiciário para exigir que a Administração Pública concedesse o benefício previsto.

1

A aposentadoria especial mencionada no presente trabalho não diz respeito à situação dos professores
(suficientemente regulamentada pelos §5º do Art. 40 e §8º do Art. 201 da Constituição Federal de 1988) e dos
policiais [regulamentada pela Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985 (BRASIL, 1985)].
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A partir do julgamento do Mandado de Injunção nº 721-7/DF, em 30 de agosto de
2007 (BRASIL, 2007), vários outros se sucederam no sentido de obrigar a Administração
Pública a aplicar aos servidores, no que concerne à aposentadoria especial, o sistema vigente
para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), previsto no artigo 57 da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991.
A determinação de aplicar a norma do regime geral da previdência aos servidores
estatutários esbarrou nas exigências constantes dos artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213. Isto porque
preveem a necessidade de se comprovar, por meio de laudos técnico-periciais, a efetiva
exposição dos trabalhadores aos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. Exige-se ainda que a empresa elabore e
mantenha atualizado o perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo
trabalhador. Vários órgãos públicos, entretanto, apesar de contarem com servidores expostos a
riscos ocupacionais, não dispunham de laudos técnicos de condições ambientais de trabalho
que atestassem esse fato. A existência de um perfil profissiográfico atualizado para cada
servidor, por seu turno, era uma realidade ainda mais distante no âmbito da Administração
Pública.
O Senado Federal atendia parcialmente as exigências previstas na Lei 8.213. O
primeiro documento que atesta as condições ambientais de trabalho e exposição dos
trabalhadores a riscos ocupacionais nesta Casa Legislativa é o laudo técnico de insalubridade e
periculosidade nº 7353, datado de 1981, realizado pela Delegacia Regional do Trabalho (DRT).
Houve, desde então, reavaliações subsequentes que culminaram na edição de diversos outros
laudos por parte da própria DRT, do Serviço Social da Indústria (SESI) e, posteriormente, por
parte dos médicos do trabalho contratados pela própria instituição.
Não existia, entretanto, no âmbito do Senado Federal, nenhum documento ou
formulário individualizado por servidor que se assemelhasse ao perfil profissiográfico previsto
no artigo 58. Ainda assim, a Casa optou por analisar pela via administrativa os pedidos de
aposentadoria especial propostos pelos seus colaboradores. Para tanto, passou a levar em
consideração o histórico de lotação constante na pasta funcional dos servidores e/ou nos
sistemas de dados e o pagamento ou não do adicional de insalubridade/periculosidade.
Exemplificando: se constasse de seu histórico que o servidor trabalhou em um setor para o qual
os laudos reconheciam o direito de percepção do adicional de insalubridade, isso era o suficiente
para que se reconhecesse o direito à contagem especial de tempo de serviço durante aquele dado
período.
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O método de reconhecimento do direito à aposentadoria especial então
desenvolvido e utilizado pelo Senado Federal, entretanto, não foi aceito pelo Tribunal de Contas
da União (TCU) e houve uma leva de aposentadorias especiais concedidas pelo Senado e não
foram pela Corte de Contas. O principal argumento era o de que a simples percepção do
adicional de insalubridade não ensejava, per si, o direito à aposentadoria especial, exigindo-se
para esta a efetiva comprovação da exposição aos fatores de risco químico, físico, biológico ou
associação de agentes. As sucessivas negativas por parte do TCU em reconhecer as
aposentadorias especiais concedidas pelo Senado Federal levaram, desta forma, a Diretoria
Geral a sobrestar, por prazo indeterminado, todos os processos que objetivavam avaliar o direito
à aposentadoria especial.
A pressão pela solução do impasse, entretanto, persistiu, seja proveniente dos
mandados de injunção, seja pela atuação do sindicato representativo da categoria. Nesse
ínterim, com objetivo de nortear as decisões administrativas e judiciais relativas ao tema
aposentadoria especial no serviço público em âmbito nacional, o Supremo Tribunal Federal
(STF) editou a súmula vinculante nº 33, em abril de 2014 (BRASIL, 2014), estabelecendo a
aplicação ao servidor público, no que couber, das regras do Regime Geral da Previdência Social
sobre aposentadoria especial.
Dada a necessidade de se criar uma metodologia que acatasse as recomendações do
TCU e atendesse à normatização vigente, a alta administração da Casa convocou alguns
membros do seu corpo técnico para elaborar uma regulamentação interna e um rito processual
a se seguir para a apuração e reconhecimento do direito à aposentadoria especial de seus
servidores. O trabalho realizado por esse corpo técnico e os resultados obtidos até o presente
momento fazem parte do escopo do presente trabalho.
Trata-se, pois, de uma pesquisa histórico-descritiva que investiga as características
do benefício previdenciário da aposentadoria especial e procura responder às seguintes
questões: 1) Como se deu o processo de incorporação pelo RPPS e pelo Senado Federal de
elementos da AE do RGPS? 2) Há evidências de isomorfismo institucional nesse processo? 3)
O processo se encontra institucionalizado?
Assim, os objetivos gerais desta pesquisa são: identificar quais elementos de
isomorfismo institucional e de suas vertentes teóricas explicam a aproximação entre o RPPS e
o RGPS no tocante ao benefício previdenciário da aposentadoria especial; identificar a
ocorrência e o grau de institucionalização do rito processual estabelecido pelo Ato nº 18/2014
do Primeiro Secretário do Senado Federal.
Os objetivos específicos são:
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a) apresentar as características técnicas e legais do benefício previdenciário da
aposentadoria especial por exposição ocupacional a fatores de risco à saúde ou à integridade
física ou exercício de atividades presumidamente sujeitas a condições especiais;
b) estabelecer um panorama histórico da evolução das normas relativas à
aposentadoria especial nos regimes geral e próprio de previdência;
c) detalhar como o Serviço Público Federal e, mais especificamente, a
administração do Senado Federal, se apropriaram das normas e procedimentos, originalmente
estabelecidos no RGPS, para conceder o benefício da aposentadoria especial aos seus
servidores;
d) identificar variáveis que possam aferir a ocorrência de isomorfismo institucional
e suas vertentes nesse processo de apropriação;
e) apresentar o modelo teórico utilizado para avaliar o grau de institucionalização
do novo rito processual estabelecido pelo Ato nº 18/2014 do Primeiro Secretário;
f) discutir se o novo modelo de trabalho adotado pelo Senado Federal caminha para
a modificação, institucionalização ou extinção, tendo por base a teoria institucional;
g) apresentar os resultados obtidos após 18 meses de trabalho sob a égide do novo
rito processual estabelecido pelo Senado Federal.
Para alcançar os objetivos propostos, o texto é composto por seis capítulos. No
primeiro aborda-se de forma sumária a questão da função administrativa do Estado exercida de
forma atípica pelo Poder Legislativo. Faz-se, ainda, uma delimitação do objeto de estudo,
explicitando-se quais são as categorias de servidores alcançadas pelo direito à aposentadoria
especial.
No segundo capítulo, descreve-se a fundamentação legal e técnica no benefício
previdenciário da aposentadoria especial, traçando-se uma perspectiva histórica de sua
evolução no Brasil, tanto no âmbito do RGPS, quanto no RPPS.
No terceiro capítulo, será apresentada a teoria institucional, cujos pressupostos
fundamentam a avaliação do grau de institucionalização do novo rito processual no âmbito da
administração do Senado Federal. Apresenta-se, ainda, o isomorfismo institucional enquanto
fator gerador de mudança organizacional e teoria de base que norteia a comparação entre os
regimes previdenciários. Explica-se assim, em grande medida, a apropriação por parte do RPPS
das normas inicialmente desenvolvidas para o RGPS. Nesse capítulo, discutem-se também as
bases do institucionalismo e os fatores associados à institucionalização de novas práticas
organizacionais.
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O quarto capítulo descreve os aspectos metodológicos empregados para se proceder
à comparação entre o RGPS e o RPPS no concernente à aposentadoria especial, levando-se
ainda em consideração a normatização interna elaborada pelo Senado Federal. Apresenta-se,
ainda, a metodologia utilizada para avaliar o grau de institucionalização do novo rito processual.
O quinto capítulo, destinado à apresentação, análise e discussão dos resultados
obtidos, descreve ainda a forma como o Senado Federal trabalhou a questão da aposentadoria
especial de seus servidores ao longo do tempo, até chegar ao rito processual atualmente vigente
para apuração do direito ao benefício, explicitando-se os desafios encontrados e as soluções
adotadas.
No sexto capítulo, são feitas as considerações finais a título de conclusão do
trabalho, avaliando-se ainda a aplicabilidade do modelo desenvolvido pelo Senado Federal a
outros órgãos da Administração Pública.
O Apêndice I apresenta de forma sumária o programa Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), desenvolvido pelo próprio Senado Federal e utilizado pelos setores
responsáveis pela instrução processual.
O Apêndice II apresenta os resultados preliminares após 18 meses de vigência do
novo rito processual.
O Apêndice III corresponde ao modelo de termo de consentimento utilizado para
realização das entrevistas.
O Apêndice IV corresponde à transcrição das entrevistas realizadas, conforme
metodologia descrita no capítulo quinto.
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1 A FUNÇÃO ADMNISTRATIVA NO SENADO FEDERAL
O presente capítulo apresenta de forma sumária a função administrativa do Estado
e seu exercício de forma subsidiária (ou atípica) no âmbito do Poder Legislativo. Faz-se
necessária essa abordagem inicial para que se compreenda que a gestão de pessoas, e portanto
a concessão de aposentadorias especiais, também é competência das casas legislativas.
Pretende-se ainda proceder a uma delimitação do objeto de estudo, explicando-se que são os
servidores da área de apoio administrativo aqueles que fazem jus ao benefício previdenciário
da aposentadoria especial, e não os trabalhadores da área fim, diretamente envolvidos com o
processo legislativo ou com a atividade parlamentar stricto sensu.
A teoria da separação dos poderes do Estado teve seus fundamentos estabelecidos
por Montesquieu, em 1748. A teoria apresenta a figura dos três poderes, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário, exercendo seus papeis harmonica e independentemente entre si,
separação esta que hoje é prevista em quase totalidade das constituições nacionais (SILVA,
2004). Segundo a definição clássica, a cada poder compete exercer uma das funções típicas do
Estado: ao Poder Legislativo, compete a função de legislar; ao Poder Judiciário, compete
exercer a jurisdição; ao Poder Executivo, compete a função administrativa (OLIVEIRA, 2003).
Essa rígida separação prevista no modelo inicial de tripartição do poder do Estado,
na prática, evoluiu para um modelo onde cada poder, em certa medida, exercita as três funções
típicas do Estado: uma em caráter preponderante e as outras a título excepcional ou em caráter
subsidiário daquela (BASTOS, 2010). Ao Poder Legislativo, por exemplo, compete exercer de
forma precípua as atividades de legislar e fiscalizar. É inegável, entretanto, que exerça, a título
excepcional, a função jurisdicional quando, por exemplo, o Senado processa e julga o
Presidente da República e os Ministros de Estado por crime de responsabilidade. Exerce ainda,
de forma subsidiária à sua atuação legiferante, a função administrativa ao atuar na gestão dos
bens públicos sob sua responsabilidade, no provimento de seu quadro funcional e no exercício
dos poderes hierárquico e disciplinar sobre seus servidores (DI PIETRO, 2004).
O gerenciamento dos direitos e deveres dos colaboradores que compõem o seu
quadro de pessoal, portanto, corresponde ao exercício da função administrativa pelo Senado
Federal que, junto com a Câmara dos Deputados, compõe o Congresso Nacional, instância
responsável pelo exercício do Poder Legislativo Federal. Assim, quando concede o adicional
de insalubridade ou reconhece o direito de um servidor à aposentadoria especial, por exemplo,
o Senado Federal está exercendo, de forma atípica, a função administrativa do Estado. A
possibilidade de gerir de forma autônoma seu quadro funcional, entretanto, é essencial para
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assegurar a independência entre os poderes da União estabelecida pelo art. 2º da Constituição
da República (BRASIL, 1988).
Desta forma, as atividades-fim do Congresso Nacional são legislar e fiscalizar. Ao
Senado Federal compete, ainda, representar os Estados brasileiros (BRASIL, 2016a). Essas
atividades precípuas são levadas a termo pelos parlamentares, detentores de mandato eletivo.
Assim, existe um corpo funcional que trabalha para viabilizar aos 81 senadores o exercício de
suas atribuições constitucionais. Atualmente, são 2.631 servidores efetivos e 3.522 servidores
comissionados, totalizando 6.153 servidores (BRASIL, 2016c), numa média de praticamente
76 servidores exercendo atividades de suporte à atividade parlamentar para cada senador em
exercício.
A estrutura administrativa do Senado Federal (Figura 1), atualmente, é composta
por dois órgãos superiores de execução (Diretoria-Geral e Secretaria-Geral da Mesa), um órgão
supervisionado (Instituto Legislativo Brasileiro), órgãos de assessoramento superior, conselhos
de supervisão (alguns vinculados à atividade parlamentar, outros às atividades de gestão),
órgãos de fiscalização e controle das atividades parlamentar e administrativa, bem como pelos
gabinetes dos senadores e das lideranças.
Em linhas gerais, é possível dividir as atividades exercidas pelos servidores do
Senado Federal em dois grandes grupos: assessoramento direto à atividade parlamentar
(atividade fim) e apoio técnico-administrativo (atividade meio). No primeiro grupo, encontramse os servidores que labutam em etapas diretamente envolvidas com o processo legislativo:
assessores parlamentares, trabalhadores das comissões, taquígrafos, etc. No segundo grupo,
encontram-se os servidores que cuidam da estrutura física e organizacional da Instituição:
profissionais de saúde, policiais, trabalhadores do órgão de recursos humanos, etc.
Há riscos ocupacionais distintos inerentes a ambas as atividades exercidas no
Senado Federal. Alguns profissionais de saúde, por exemplo, trabalham expostos ao risco
biológico. Há trabalhadores que se expõem, na gráfica, ao risco químico. Há ainda
trabalhadores que labutam nos serviços de manutenção e que se expõem aos riscos físicos ruído
e eletricidade.
As atividades de assessoramento direto à atividade parlamentar, exercidas em
gabinetes de parlamentares ou de lideranças são, por seu turno, reconhecidamente, fatores
geradores de estresse físico e psíquico (LIMA, 2008), por exporem os servidores a ambientes
de elevada pressão organizacional ou turnos de trabalho exaustivos e frequentemente sem hora
marcada para terminar. As atividades de registro e redação parlamentar (taquigrafia) exercidas
no âmbito da Secretaria-Geral da Mesa (SGM), por seu turno, sabidamente expõem os
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colaboradores a elevadas cargas de digitação, associadas a pronunciadas demandas cognitivas,
configurando inequívoco risco ergonômico (KOSE, 2005).
Assim, sendo o Senado Federal uma casa legislativa, chama a atenção o fato de que
nenhuma das atividades parlamentares ou de assessoramento direto à atividade parlamentar
ensejam a percepção de adicionais de insalubridade/periculosidade ou o direito ao benefício
previdenciário da aposentadoria especial por exposição a fatores de risco à saúde ou integridade
física. Ou seja, nenhum daqueles que trabalham diretamente com o processo legislativo, a
atividade fim do Senado Federal, foram contemplados com os benefícios mencionados.
Isso

ocorre

porque

as

normas

que

regulamentam

o

adicional

de

insalubridade/periculosidade e a aposentadoria especial no âmbito do serviço público federal
foram tomadas por analogia ao que é preconizado para os trabalhadores da iniciativa privada.
As normas trabalhistas e previdenciárias vigentes para os trabalhadores não incluem as
atividades exercidas pelos grupos profissionais descritos no parágrafo anterior, fazendo com
que esses servidores, pela inexistência de previsão legal, não sejam alcançados pelos benefícios
mencionados. Isso se dá por um motivo simples: atividades de taquigrafia e de assessoria
parlamentar só existem no contexto do serviço público2.
Atualmente, portanto, exclusivamente as atividades de apoio administrativo ao
exercício parlamentar ensejam o direito à aposentadoria especial. Especificamente, apenas
algumas das atividades vinculadas à Diretoria-Geral expõem (ou expuseram em algum
momento) os servidores a condições especiais prejudiciais à saúde ou integridade física, nos
termos definidos em lei. São elas, grosso modo: policiamento; telefonia; saúde; indústria
gráfica; manutenção e infraestrutura. Resta configurado, portanto, que o foco de interesse deste
trabalho são os trabalhadores que se expuseram, a qualquer tempo, aos riscos reconhecidos em
lei como ensejadores do direito à aposentadoria especial: os trabalhadores das carreiras de apoio
técnico-administrativo. Os trabalhadores diretamente envolvidos com a atividade parlamentar
não são o escopo deste trabalho.

2

A teoria do isomorfismo institucional explica essa apropriação de regras inicialmente elaboradas para outro
regime trabalhista e previdenciário e terá a sua aplicabilidade ao tema esmiuçada no Capítulo 3.
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Figura 1 – Organograma administrativo do Senado Federal
Fonte: BRASIL, 2017c.
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2 A APOSENTADORIA ESPECIAL
O presente capítulo trata do benefício previdenciário da aposentadoria especial,
especificando a motivação teleológica que subsidia a sua instituição. Será ainda apresentado
um panorama da evolução normativa do tema no Brasil, com a apresentação de uma linha do
tempo sumária ao fim deste capítulo. Num primeiro momento, serão abordadas as
especificidades da aposentadoria especial no âmbito do Regime Geral da Previdência Social.
Num segundo momento, tratar-se-á da aplicabilidade do benefício aos servidores públicos
abrangidos por regimes próprios de previdência.
O progressivo reconhecimento de que o trabalho e o modo como ele é exercido tem
impactos sobre a saúde dos trabalhadores levaram a alterações nas relações trabalhistas e
previdenciárias (MENDES, 2013). O entendimento de que o trabalhador que se expõe a
condições especiais prejudiciais à saúde tem o direito a compensações de ordem pecuniária está
no cerne da criação dos adicionais de insalubridade/periculosidade, bem como da instituição de
alguns benefícios previdenciários, como a aposentadoria especial.
O fato gerador que enseja a concessão da aposentadoria especial e dos adicionais
de insalubridade/periculosidade é o mesmo, qual seja: a exposição do trabalhador a agentes
prejudiciais à saúde ou à integridade física. No entanto, devido à base legal diferente, muitas
vezes as normas são conflitantes, produzindo efeitos diferentes na mesma situação (SALIBA,
2015).
A aposentadoria especial, assim denominada justamente em função dos seus
requisitos e critérios diferenciados para concessão, constitui um benefício previdenciário do
tipo aposentadoria por tempo de contribuição (BARROS, 2012) que visa a compensar o
trabalhador com um tempo menor de serviço exigível para a aposentadoria devido às condições
de exposição ao risco à saúde ou integridade física (SALIBA, 2015). Assim, o tempo mínimo
de contribuição exigível (35 anos para homens, 30 anos para mulheres) pode ser reduzido para
25, 20 ou 15 anos, a depender da gravidade da exposição ocupacional aos agentes nocivos,
independente do gênero.
O objetivo teleológico do benefício aposentadoria especial é evitar que o
trabalhador se exponha de forma muito prolongada a um determinado risco ocupacional
prejudicial à sua saúde ou integridade física. Tem também o caráter de indenização, na medida
em que configura um reconhecimento por parte do Estado de que um determinado trabalhador
assumiu o risco de laborar em condições perniciosas capazes de abreviar a sua vida ou causar
adoecimento (BARROS, 2012; MARTINEZ, 2013).
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2.1

A APOSENTADORIA ESPECIAL NO REGIME GERAL DA PREVIDÊNICA
SOCIAL
O Regime Geral da Previdência Social constitui a previdência da grande massa dos

trabalhadores brasileiros. É considerado subsidiário em relação aos regimes próprios e privados
de previdência. Todos que exercem atividade econômica, se não estiverem vinculados a regimes
próprios, estarão automática e compulsoriamente vinculados ao RGPS. Ele está organizado sob
forma de regime geral, de caráter contributivo, de filiação obrigatória e deve buscar a
observância de critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial (CARVALHO, 2012).
O RGPS prevê em seu escopo as seguintes modalidades de aposentadoria: por idade, por tempo
de contribuição, por invalidez e especial.
Em sede infraconstitucional, o benefício da aposentadoria especial está
regulamentado pela Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 (BRASIL, 1991a), que trata do custeio,
e pela Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 (BRASIL, 1991b), que trata do plano de benefícios
desse regime. É no RGPS que se encontram as previsões legais de benefícios como o auxíliodoença, aposentadoria por tempo de serviço, aposentadoria por invalidez e aposentadoria
especial. O Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999 (BRASIL, 1999a) estabelece o Regulamento
da Previdência Social e a Instrução Normativa INSS/PRES nº 77, de 21 de janeiro de 2015
(BRASIL, 2015b), estabelece rotinas para o reconhecimento de direitos dos segurados e
beneficiários da Previdência Social.

2.1.1

Perspectiva histórica

A aposentadoria especial (AE) foi instituída no Brasil em 1960 por meio da Lei nº
3807, de 26 de agosto de 1960, a Lei Orgânica da Previdência Social (BRASIL, 1960). Sua
regulamentação foi dada pelo Decreto nº 53.831, de 25 de março de 1964 (BRASIL, 1964), do
qual constava um quadro com agentes e ocupações que ensejavam o benefício da AE (vide
anexo I). Assim, categorias profissionais como telefonistas, professores, engenheiros civis,
aeroviários, soldadores, dentre outros, foram contempladas com o direito à aposentadoria
especial. A norma presumia o risco à saúde ou à integridade física nessas profissões (SALIBA,
2016). O Quadro relacionava ainda os agentes físicos, químicos e biológicos e as atividades
com possível exposição ocupacional a esses agentes. Exigia-se avaliação quantitativa apenas
para temperatura e ruído, únicos fatores de risco com limites de tolerância estabelecidos pela
norma.
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Em 1979, o Decreto nº 83.080, de 24 de janeiro de 1979 (BRASIL, 1979), trouxe
dois novos quadros que estabeleciam agentes nocivos e grupos profissionais que ensejavam o
direito à aposentadoria especial. Os novos quadros (vide anexos II e III do presente trabalho)
suprimiram algumas profissões consideradas especiais pelo Decreto nº 5.381/64, como as de
eletricista e engenheiro civil, e revisou o critério de caracterização da atividade pela exposição
a agentes físicos, químicos e biológicos. As principais alterações foram deixar de considerar
limites de exposição para calor e frio (que passaram a ser qualitativas, relacionadas à atividade
profissional) e mudar o valor de tolerância para a exposição ao ruído (que passou a ser 90 dB).
O Decreto nº 83.080/79, na prática, representou uma ampliação das circunstâncias capazes de
ensejar a aposentadoria especial, haja vista que não revogou o Decreto nº 53.831/64. Favoreciase, assim, a concessão da aposentadoria especial, uma vez que bastava apenas a comprovação
do exercício de profissão relacionada nos quadros desses decretos ou a atividade com exposição
a agentes físicos, químicos e biológicos, sem necessidade de avaliação quantitativa, exceto para
ruído e calor (SALIBA, 2016).
A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 (BRASIL, 1991b) instituiu os Planos de
Benefícios da Previdência Social e manteve os decretos nº 53.831/64 e 83.080/79 como normas
para concessão da aposentadoria especial.
Em 1995, deu-se uma alteração significativa nos critérios de concessão da
aposentadoria especial com a Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995 (BRASIL,1995). A norma
alterou artigos da Lei nº 8.213/91, em especial o caput do art. 57. Houve substituição da locução
“conforme a atividade profissional” por “segurado que tiver trabalhado sujeito a condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. A regulamentação passou a exigir
a comprovação da exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física por meio de laudo
técnico de condições ambientais de trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro
de segurança do trabalho (art. 58, § 1º, da Lei nº 8.213/91). Restou afastada, portanto, a
possibilidade de concessão de aposentadoria especial exclusivamente pelo enquadramento por
categoria profissional.
As Leis nºs 9.528, de 10 de dezembro de 1997 (BRASIL, 1997b) e 9.732, de 11 de
dezembro de 1998 (BRASIL, 1998b), trouxeram alterações à Lei 8.213/91 no concernente à
aposentadoria especial. Estabeleceu-se, por exemplo, que a comprovação da exposição deve ser
feita por meio de laudo técnico emitido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho, nos temos da legislação trabalhista, uniformizando as regras previdenciária
(aposentadoria especial) e trabalhista (insalubridade e periculosidade), nos termos do art. 195
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (BRASIL, 1943). Passou a ser exigido que as
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empresas mantenham atualizados os laudos de comprovação de exposição aos riscos, bem como
o perfil profissiográfico das atividades desenvolvidas pelo trabalhador durante sua carreira. Não
houve, contudo, uma revogação explícita dos quadros dos decretos nº 53.831/64 e 83.080/79.
Estabeleceu-se, contudo, que a relação dos agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais
à saúde e à integridade física para fins de concessão da aposentadoria especial seria definida
pelo Poder Executivo.
Até 1999, como se verá à frente, vigeu a relação constante do anexo IV do Decreto
nº 2.172, de 5 de março de 1997 (BRASIL, 1997a). Dentre as inovações prescritas, toma relevo
a não inclusão dos trabalhadores eletricitários e de câmaras frias, além do aumento do limite de
tolerância ao fator ruído para 90 dB.
O Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999 (BRASIL, 1999a) revogou o Decreto nº
2.172/97. No tocante à aposentadoria especial, reiterou a necessidade de que as empresas
mantenham laudo técnico e perfil profissiográfico atualizados com referência aos agentes
nocivos (SALIBA, 2016). Determinou os agentes físicos, químicos e biológicos e estabeleceu
a associação de agentes passíveis de acarretar risco à saúde ou à integridade física para fins
previdenciários. Estabeleceu ainda, para os riscos físicos e químicos, a necessidade de que a
concentração ou a intensidade do agente seja superior aos limites de tolerâncias estabelecidos
pela Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria nº 3.214/78 (BRASIL, 1978) do Ministério do
Trabalho e Emprego (NR-15 MTE) para que se caracterize o direito à aposentadoria especial.
Um dos méritos atribuídos ao Decreto 3.048/1999 é o de promover uma
uniformização dos critérios de concessão da aposentadoria especial com as normas trabalhistas
que regulamentam os adicionais de insalubridade e periculosidade (SALIBA, 2016).
Diante do exposto, o Quadro 1 resume a evolução histórica do tema aposentadoria
especial no âmbito do RGPS.
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Quadro 1 – Evolução cronológica das normas relativas a aposentadoria especial no RGPS.
Pontos
Principais
Fundamentação legal

1964
Decreto nº
53.831/64

1979
Decreto nº
83.080/79

Principais
alterações
estabelecidas

Regulamenta
a Lei nº
3.807/60

Regulamenta
a Lei nº
3.807/60.
Não revoga
o Decreto nº
53.831/64,
amplia as
possibilidades de
concessão da
AE.

Vigência
Fato
gerador do
direito

1964 a 1995
Categorias
profissionais
/atividades
desenvolvidas
e
Exposição a
riscos
físicos,
químicos e
biológicos.
> 80 dB

1979 a 1995
Categorias
profissionais
/atividades
desenvolvidas
e
Exposição a
riscos físicos,
químicos e
biológicos.

1995 a 1997
Exposição a
riscos físicos,
químicos e
biológicos.

1997 a 1999
Exposição a
riscos físicos,
químicos e
biológicos.

> 90 dB

> 80 dB

> 90 dB

Níveis de
ruído
(intensidade
sonora)

Ano da Edição
1995
1997-1998
Lei nº
Leis nº
9032/95
9.528/97 e
9.732/98 e
Decreto nº
2.172/97
Altera a Lei
Altera a Lei nº
nº 8.213/91.
8.213/91.
Institui
Tornam
necessidade
obrigatória a
de
necessidade de
comprovação
as empresas
de exposição
manterem
a agentes
laudos técnicos
nocivos.
e perfil
Deixa de
profissiográfico
considerar o
individual
enquadraatualizados.
mento por
Estabelece a
categoria
relação dos
profissional. agentes físicos,
químicos e
biológicos que
ensejam o
direito à AE.

1999
Decreto
3.048/1999

Revoga o
Decreto nº
2.172/97.
Estabelece a
relação dos
agentes
físicos,
químicos e
biológicos ou
associação de
agentes que
ensejam o
direito à AE.
Estabelece a
necessidade de
exposição
acima dos
limites de
tolerância para
concessão da
AE.
1999 até hoje
Exposição a
riscos físicos,
químicos e
biológicos ou
associação de
agentes.

> 85 dB

Continua
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Conclusão
Pontos
Principais
Calor

N/C

Ano da Edição
1995
1997-1998
> 28ºC
> 30ºC
(atividade
leve);
> 26,7ºC
(atividade
moderada);
> 25ºC
(atividade
pesada)
< 12ºC
N/C

1999
> 30ºC
(atividade
leve);
> 26,7ºC
(atividade
moderada);
> 25ºC
(atividade
pesada)
N/C

> 250 V

N/C

> 250 V

N/C

N/C

Agentes
químicos

Avaliação
qualitativa

Avaliação
qualitativa

Avaliação
qualitativa

Avaliação
qualitativa

Risco
biológico

Contato com
germes
infecciosos,
com doentes
ou com
materiais
infectados.
Consideramse ainda as
categorias
profissionais.

Contato com
restos de
animais
infectados,
com doentes
ou com
materiais
infectados.
Consideramse ainda as
categorias
profissionais.

Contato com
restos de
animais
infectados,
com doentes
ou com
materiais
infectados.

Ruído.

Riscos
químicos,
físicos e
biológicos.

Rol taxativo
de atividades:
Contato com
pacientes ou
animais
infectados ou
manuseio de
materiais
contaminados;
galerias de
esgoto; coleta e
industrialização
de lixo.
Riscos
químicos,
físicos e
biológicos.
Obrigatoriedade
fazer constar a
existência de
medidas de
minimização do
risco (EPIs e
EPCs).

Avaliação
quantitativa e
qualitativa
Rol taxativo
de atividades:
Contato com
pacientes ou
animais
infectados ou
manuseio de
materiais
contaminados;
galerias de
esgoto; coleta e
industrialização
de lixo.
Riscos
químicos,
físicos e
biológicos.
Obrigatoriedade
de fazer constar
a existência de
medidas de
minimização do
risco (EPIs e
EPCs).

1964
> 28ºC

1979
N/C

< 12ºC

(Temperatura)

Frio
(Temperatura)

Eletricidade
(Tensão)

Exigibilidade Apenas ruído
e
de
comprovação temperatura.
da exposição
por laudos
técnicos

Fonte: Elaboração própria.
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2.1.2

Critérios de concessão
Os critérios que balizam a concessão da aposentadoria especial sofreram diversas

alterações ao longo do tempo. No princípio, admitia-se a concessão do benefício por
enquadramento de atividade por categoria profissional, bem como por exposição a agentes
nocivos previstos em Lei. Atualmente, admite-se apenas o enquadramento por exposição a
agentes nocivos.
2.1.2.1

Enquadramento de atividade por categoria profissional

Para períodos laborados até 27 de abril de 1995, véspera da publicação da Lei nº
9.032, de 28 de abril de 1995 (BRASIL, 1995), admite-se o enquadramento de atividade
exercida em condição especial por categoria profissional. As atividades até então consideradas
especiais estão descritas no quadro anexo ao Decreto nº 53.831, de 25 de março de 1964
(ANEXO I deste trabalho), a partir do código 2.0.0 (Ocupações) e no Anexo II do Decreto nº
83.080, de 1979 (ANEXO III deste trabalho).
2.1.2.2

Enquadramento por exposição a agentes nocivos

A partir de 28 de abril de 1995, passou a ser admitido apenas o enquadramento por
exposição a agentes nocivos. Como regra geral, a Instrução Normativa INSS/PRES nº 77, de
21 de janeiro de 2015 (BRASIL, 2015b) estabelece que até 4 de março de 1997, véspera da
publicação do Decreto nº 2.172, de 5 de março de 1997, a aposentadoria especial se deve por
exposição aos agentes nocivos previstos sob o código 1.0.0 do quadro anexo ao Decretos nº
53.831, de 25 de março de 1964 (ANEXO I deste trabalho) ou Código 1.0.0 do Anexo I
do Decreto nº 83.080, de 1979 (ANEXO II deste trabalho), por presunção de exposição.
A partir de 5 de março de 1997, o enquadramento por exposição a agentes nocivos
passou a se dar, em linhas gerais, de acordo com o constante do Anexo IV do Decreto nº 2.172,
de 5 de março de 1997 (BRASIL, 1997) (ANEXO V deste trabalho), ou do Anexo IV do
Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999 (BRASIL, 1999a) (ANEXO VI deste trabalho),
conforme a época.
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2.1.3

Documentação exigível

A documentação exigível para a efetiva comprovação da exposição aos agentes
nocivos à saúde ou à integridade física sofreu alterações ao longo do tempo. Para todos os
períodos, exige-se que o empregado ou trabalhador avulso apresente original ou cópia
autenticada da Carteira Profissional – CP ou da Carteira de Trabalho e Previdência Social –
CTPS. Outros documentos exigíveis, a depender do período considerado, são: laudo técnico de
condições ambientais do trabalho e formulários de reconhecimento de períodos laborados em
condições especiais. De posse da documentação exigível, o INSS emitirá o documento
“Despacho e análise administrativa da atividade especial” ou o “Análise e decisão técnica de
atividade especial”, caso se trate de enquadramento por atividade profissional ou exposição a
agentes nocivos, respectivamente.
O Quadro 2 resume a evolução cronológica da fundamentação legal e da
documentação adicional exigível, a cada período:
Quadro 2 – Evolução cronológica do enquadramento legal e da documentação exigível para
comprovação da exposição a agentes nocivos.
Período
Trabalhado

Enquadramento legal e documentação exigida para comprovação
da exposição
Quadro Anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964. Anexos I e II do
05/09/1960 a RBPS, aprovado pelo Decreto nº 83.080, de 1979.
28/04/1995
Formulário; CP/CTPS; LTCAT, obrigatoriamente para o agente
físico ruído
Código 1.0.0 do Quadro Anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964.
29/04/1995 a Anexo I do RBPS, aprovado pelo Decreto nº 83.080, de 1979.
13/10/1996
Formulário; LTCAT ou demais Demonstrações Ambientais,
obrigatoriamente para o agente físico ruído.
Código 1.0.0 do Quadro Anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964.
14/10/1996 a Anexo I do RBPS, aprovado pelo Decreto nº 83.080, de 1979.
05/03/1997
Formulário; LTCAT ou demais Demonstrações Ambientais, para
todos os agentes nocivos.
Anexo IV do RBPS, aprovado pelo Decreto nº 2.172, de 1997.
06/03/1997 a
Formulário; LTCAT ou demais Demonstrações Ambientais, para
31/12/1998
todos os agentes nocivos.
Continua
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Conclusão
Período
Trabalhado

01/01/1999 a
05/05/1999

06/05/1999 a
31/12/2003

A partir de
01/01/2004

Enquadramento legal e documentação exigida para comprovação
da exposição
Anexo IV do RBPS, aprovado pelo Decreto nº 2.172, de 1997.
Formulário; LTCAT ou demais Demonstrações Ambientais, para
todos os agentes nocivos, que deverão ser confrontados com as
informações relativas ao CNIS para homologação da contagem do
tempo de serviço especial, nos termos do art. 19 e § 2º do art. 68 do
RPS, com redação dada pelo Decreto nº 4.079, de 2002.
Anexo IV do RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 1999.
Formulário; LTCAT ou demais Demonstrações Ambientais, para
todos os agentes nocivos, que deverão ser confrontados com as
informações relativas ao CNIS para homologação da contagem do
tempo de serviço especial, nos termos do art. 19 e § 2º do art. 68 do
RPS, com redação dada pelo Decreto nº 4.079, de 2002.
Anexo IV do RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 1999.
Formulário (PPP), que deverá ser confrontado com as informações
relativas ao CNIS para homologação da contagem do tempo de
serviço especial, nos termos do art. 19 e § 2º do art. 68 do RPS, com
redação dada pelo Decreto nº 4.079, de 2002.

Fonte: BRASIL, 2003b.

2.1.3.1

Laudo Técnico

O laudo técnico é um documento com caráter pericial, de iniciativa da empresa ou
instituição, podendo ser utilizado para fins trabalhistas ou previdenciários. Visa a caracterizar,
de forma conclusiva, a presença (quantificando-a quando possível) ou ausência de agentes
nocivos à saúde ou integridade física. Trata-se de uma opinião científica sobre a situação
ambiental, devendo refletir a realidade no momento da avaliação (SALIBA, 2016).
2.1.3.1.1. Demonstrações ambientais
Todo laudo técnico deve, necessariamente, se embasar em demonstrações
ambientais, realizadas por meio de medições instrumentais (dosimetria de ruído, índices de
temperatura, e.g.) ou por avaliação qualitativa (presença de microorganismos patogênicos, e.g.),
ambas realizadas por profissional competente, valendo-se de equipamento devidamente aferido
e calibrado.
As demonstrações ambientais podem ser realizadas diante de diversos contextos.
Podem fazer parte, por exemplo, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) ou
do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR). No âmbito desses programas, são utilizadas
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para monitorar a eficácia de medidas preventivas ou para adoção de providências corretivas que
visem a minimizar o risco existente para os trabalhadores.
No âmbito pericial, as demonstrações ambientais integram o laudo técnico de
insalubridade e periculosidade, bem como o laudo técnico de condições ambientais do trabalho
(LTCAT). Embora as demonstrações ambientais possam ser obtidas por outros profissionais
capacitados, e.g. técnico de segurança do trabalho, o laudo técnico, no ordenamento jurídico
brasileiro, deve necessariamente ser assinado por engenheiro de segurança do trabalho ou
médico do trabalho.
2.1.3.1.2. Laudo técnico de insalubridade e periculosidade
O laudo técnico de insalubridade e periculosidade tem finalidade trabalhista e
encontra previsão legal no art. 195 da CLT:
A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as
normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do
Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho.

Tendo por base os dados apurados nas demonstrações ambientais, o perito verifica
se os resultados obtidos atingem os índices previstos nas normas regulamentadoras (NRs) nº 15
e 16, emitidas pelo Ministério do Trabalho (BRASIL, 1978), considerando ainda a existência
de equipamentos de proteção individual (EPIs) ou coletiva (EPC) capazes de extinguir ou
minimizar a exposição ao risco. Feitas essas considerações, o expert conclui se um determinado
trabalhador ou grupo de trabalhadores faz jus à percepção do adicional de insalubridade ou
periculosidade, conforme o caso. Essa conclusão se manifesta no laudo técnico de
insalubridade/periculosidade, que tem finalidade trabalhista.
2.1.3.1.3. Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho
O Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), por seu turno,
tem finalidade iminentemente previdenciária. Sua atribuição precípua é comprovar ou não a
exposição de determinado trabalhador ou grupo de trabalhadores a condições ambientais
prejudiciais à saúde ou integridade física capazes de ensejar o direito à aposentadoria especial.
Encontra previsão legal no § 1º do art. 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 (BRASIL,
1991b):
A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita
mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro
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Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de
condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de
segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.

Trata-se de uma exigência vigente, com certas peculiaridades, para todos os
períodos de trabalho que se pretende considerar como prejudiciais à saúde ou integridade física
para fins previdenciários. Para o agente físico ruído, por exemplo, é exigido desde a edição do
decreto nº 53.831/64. Para os demais agentes, passou a ser exigido a partir de 1996, com a
edição da Medida Provisória no 1.523, de 11 de outubro de 1996 (BRASIL, 1996),
posteriormente convertida, com várias alterações, na Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997
(BRASIL, 1997b).
A Instrução Normativa INSS/PRES nº 77, de 21 de janeiro de 2015 (BRASIL,
2015b) estabelece, em seu art. 262, os elementos informativos básicos que devem compor o
LTCAT. Devem constar as seguintes informações:
I - se individual ou coletivo;
II - identificação da empresa;
III - identificação do setor e da função;
IV - descrição da atividade;
V - identificação de agente nocivo capaz de causar dano à saúde e integridade física,
arrolado na Legislação Previdenciária;
VI - localização das possíveis fontes geradoras;
VII - via e periodicidade de exposição ao agente nocivo;
VIII - metodologia e procedimentos de avaliação do agente nocivo;
IX - descrição das medidas de controle existentes;
X - conclusão do LTCAT;
XI - assinatura e identificação do médico do trabalho ou engenheiro de segurança; e
XII - data da realização da avaliação ambiental.

O art. 261 estabelece ainda os documentos que podem, eventualmente, substituir o
LTCAT como instrumentos de prova da exposição ocupacional para fins previdenciários. São
eles:
I - laudos técnico-periciais realizados na mesma empresa, emitidos por determinação
da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, individuais ou coletivas, acordos ou
dissídios coletivos, ainda que o segurado não seja o reclamante, desde que relativas
ao mesmo setor, atividades, condições e local de trabalho;
II - laudos emitidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina
do Trabalho - FUNDACENTRO;
III - laudos emitidos por órgãos do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;
IV - laudos individuais acompanhados de:
a) autorização escrita da empresa para efetuar o levantamento, quando o responsável
técnico não for seu empregado;
b) nome e identificação do acompanhante da empresa, quando o responsável técnico
não for seu empregado; e
c) data e local da realização da perícia.
V - as demonstrações ambientais:
a) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA;
b) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR;
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c) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção
- PCMAT; e
d) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO.

A apresentação do LTCAT pode ser dispensada quando for apresentado o
formulário descrito nos próximos itens, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). Tal fato,
entretanto, não retira a sua importância, haja vista que o PPP deve ser preenchido com base nas
demonstrações ambientais constantes do LTCAT.
2.1.3.1.4. Formulários de reconhecimento de períodos laborados em condições
especiais
Uma série de portarias, ordens de serviço e instruções normativas foram emitidas
pelo MPAS/INSS com o intuito de uniformizar os procedimentos de reconhecimento e
concessão de aposentadoria especial aos

trabalhadores (SALIBA, 2016). Foram

regulamentados diversos formulários, utilizados em diferentes períodos, para atestar a
exposição dos trabalhadores aos riscos ocupacionais. Os formulários aos quais se refere o
Quadro 2, com os respectivos prazos de vigência, estão descritos no Quadro 3.
Quadro 3 – Formulários exigíveis.
Formulário

Regulamentação

Data da norma

Período de vigência

SB-40

OS SB nº 52.5

13/08/1979

13/08/1979 a
11/10/1995

DISES BE 5235

Resolução INSS/PR nº
58

16/09/1991

16/09/1991 a
12/10/1995

DSS-8030

OS INSS/DSS nº 518

13/10/1995

13/10/1995 a
25/10/2000

DIRBEN-8030

IN INSS/DC nº 39

26/10/2000

26/10/2000 a
31/12/2003

PPP3

INSS/DC nº 96

23/10/2003

A partir de
01/01/2004

Fonte: Elaboração própria.

3

O PPP é considerado um documento mais abrangente, preenchido com base em demonstrações ambientais, e
pode ser utilizado, inclusive, para períodos anteriores a 2004, em substituição a qualquer dos formulários
mencionados. Dispensa ainda a necessidade de apresentação do LTCAT (ou seus substitutos).
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2.1.3.1.5. O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP
O formulário foi apresentado pela primeira vez no Anexo XV da Instrução
Normativa INSS/DC nº 84, de 17 de dezembro de 2002 (BRASIL, 2002). O modelo foi
sucessivamente aprimorado e sua versão atualmente vigente foi estabelecida pela Instrução
Normativa INSS/PRES nº 85, de 18 de fevereiro de 2016 (BRASIL, 2016b) (ANEXO VII do
presente trabalho).
De acordo com o art. 265 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 77, de 21 de
janeiro de 2015 (BRASIL, 2015b), o PPP tem como finalidade:
I - comprovar as condições para obtenção do direito aos benefícios e serviços
previdenciários;
II - fornecer ao trabalhador meios de prova produzidos pelo empregador perante a
Previdência Social, a outros órgãos públicos e aos sindicatos, de forma a garantir todo
direito decorrente da relação de trabalho, seja ele individual, ou difuso e coletivo;
III - fornecer à empresa meios de prova produzidos em tempo real, de modo a
organizar e a individualizar as informações contidas em seus diversos setores ao longo
dos anos, possibilitando que a empresa evite ações judiciais indevidas relativas a seus
trabalhadores; e
IV - possibilitar aos administradores públicos e privados acessos a bases de
informações fidedignas, como fonte primária de informação estatística, para
desenvolvimento de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como definição de
políticas em saúde coletiva.

Trata-se, portanto, de um importante meio de prova para diversos fins: obtenção de
benefícios previdenciários, solução de querelas judiciais, fonte de informações estatísticas,
dentre outros (SALIBA, 2016). Embora se apoie em demonstrações ambientais que podem ser
feitas de forma coletiva ou individual, o PPP deve ser emitido de forma individual para cada
trabalhador.
O PPP é subdividido em quatro sessões. A primeira corresponde à seção de dados
administrativos. Nela devem constar informações como identificação da empresa, nome do
trabalhador, ocorrência de acidentes de trabalho e funções exercidas na instituição. Para o
escopo deste trabalho, o campo de maior relevância é o “profissiografia”. Nele são registradas
de forma particularizada as atividades exercidas pelo trabalhador durante todos os períodos de
sua carreira. As informações devem, preferencialmente, ser preenchidas pelo órgão de recursos
humanos da instituição.
A segunda seção do PPP é a de registros ambientais. Nela são registradas as
informações provenientes do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho. Consta,
por exemplo, o tipo e a duração da exposição aos fatores de risco ocupacionais e a utilização
ou não de equipamentos de proteção coletiva (EPC) e/ou individual (EPI) capazes de minimizar
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a exposição ao risco descrito. Dessa forma, deve necessariamente ser emitido com base em
demonstrações ambientais. As demonstrações ambientais que alimentam o PPP podem constar
de laudos técnicos ou de programas como o PPRA ou PGR.
Deve constar ainda a identificação dos responsáveis pela emissão dos laudos. Os
profissionais mais habilitados para o preenchimento desta sessão são os médicos do trabalho
ou engenheiros de segurança do trabalho, em função de sua familiaridade com os laudos
ambientais.
A terceira seção é a de resultados de monitoração biológica. Este campo não deve
ser preenchido pelo médico do trabalho por força da Resolução do Conselho Federal de
Medicina nº 1.715, de 8 de janeiro de 2004. As informações exigidas nessa seção (registros de
exames médicos clínicos e complementares com a indicação se as alterações apontadas são de
origem ocupacional ou não) constam de documentos médicos sigilosos, como o prontuário
clínico do paciente, e não devem ser disponibilizadas em um documento de acesso público.
Assim, a Resolução orienta que as informações sejam repassadas pelo médico do trabalho
diretamente ao médico perito previdenciário do INSS, quando devidamente solicitado.
A quarta seção é a de responsáveis pelas informações. Nesse campo o responsável
indicado pela instituição, na qualidade de “representante legal da empresa”, assina o documento
e apõe alguma observação pertinente, caso necessário.
O PPP é o único formulário aceito a partir de 01/01/2014, por força da Instrução
Normativa INSS/PRES nº 77, de 21 de janeiro de 2015 (BRASIL, 2015b). A substituição dos
antigos formulários pelo PPP simplificou o requerimento de solicitação da aposentadoria
especial, pois esses formulários deveriam ser acompanhados do laudo técnico, além de ser
necessário um documento específico para cada período de vigência dos formulários.
O PPP representa, portanto, um grande avanço em termos de reconhecimento do
direito à aposentadoria especial, na medida em que pode ser utilizado em substituição a
qualquer dos formulários previstos nas normas anteriormente vigentes, inclusive para períodos
anteriores ao seu estabelecimento. Outrossim, haja vista tratar-se de um documento completo
fundamentado em demonstrações ambientais, o PPP dispensa a apresentação de LTCAT (ou de
seus substitutos).
2.1.3.2

Parecer da perícia médica

Quando o critério utilizado para concessão do benefício for o enquadramento por
categoria profissional, a análise por parte do perito médico previdenciário é dispensável,
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restando a cargo de servidor administrativo, que emitirá o documento “Despacho e análise
administrativa da atividade especial”, que corresponde ao ANEXO LI da IN nº 77/PRES/INSS,
de 21 de janeiro de 2015, substituído pelo ANEXO II da Instrução Normativa Nº 85
/PRES/INSS, de 18 de fevereiro de 2016 (ANEXO VIII deste trabalho).
Para caracterização e enquadramento por exposição a agentes nocivos, exige-se a
análise da documentação apresentada pelo Perito Médico Previdenciário (PMP). Concluída a
análise, o PMP emitirá parecer técnico através do preenchimento do formulário denominado
“Análise e Decisão Técnica de Atividade Especial”, previsto no Anexo LII da IN nº
77/PRES/INSS, de 21 de janeiro de 2015 (ANEXO IX deste trabalho), de forma clara, objetiva
e legível, com a fundamentação que justifique a decisão e realizar o enquadramento no sistema
do(s) período(s) de atividade exercido em condições especiais por exposição à agente nocivo.

2.1.4

Resumo do enquadramento normativo vigente

Em resumo, a concessão da aposentadoria especial por exercício de atividade em
condição especial por categoria profissional ou por exposição a agentes nocivos à saúde ou
integridade física aos trabalhadores do RGPS atualmente é disciplinada pelos seguintes
diplomas normativos: art. 201, § 1º, da Constituição Federal de 1988; arts. 57 e 58 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991; arts. 64 a 70 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999; arts.
246 a 299 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 77, de 21 de janeiro de 2015.

2.1.5
Considerações pertinentes sobre a aposentadoria especial no Regime
Geral da Previdência Social
No que concerne à AE no âmbito do RGPS, é importante ainda destacar, para fins
de comparação com outros regimes previdenciários, os pontos distribuídos nos parágrafos a
seguir.
O benefício previdenciário da aposentadoria especial é custeado pelas empresas.
Nos termos do Art. 202 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999 (Regulamento da Previdência
Social – BRASIL, 1999a), o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laboral decorrente dos riscos ambientais do trabalho, bem como da
aposentadoria especial, é feito mediante contribuição das empresas. O valor devido é calculado
sobre o total da folha de pagamento mensal da empresa e corresponde a percentuais de um, dois
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ou três por cento caso o risco das atividades preponderantes da empresa seja enquadrado como
leve, médio ou grave, respectivamente (Art. 202 e incisos do Decreto nº 3.048/99), podendo
essa alíquota ser majorada em até 100% ou reduzida em até 50%, a depender do desempenho
da empresa na prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, em comparação com
empresas do mesmo ramo de atuação (Art. 202-A do Decreto nº 3.048/99). Existe ainda um
acréscimo de doze, nove ou seis pontos percentuais, respectivamente, se a atividade exercida
pelo segurado a serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após quinze,
vinte ou vinte e cinco anos de contribuição (§10º do Art. 202 do Decreto nº 3.048/99). Esse
valor, por seu turno, incide apenas sobre a remuneração dos trabalhadores efetivamente
expostos aos agentes nocivos que ensejam a aposentadoria especial.
Não é possível receber a aposentadoria especial e continuar exercendo a mesma
função. O parágrafo único do Art. 69º do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999 (BRASIL,
1999a) e o Art. 254 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 77, de 21 de janeiro de 2015
(BRASIL, 2015b) estabelecem que a aposentadoria especial em virtude da exposição do
trabalhador a agentes nocivos, será cessada pelo INSS, se o beneficiário permanecer ou retornar
à atividade que enseje a concessão desse benefício, na mesma ou em outra empresa, qualquer
que seja a forma de prestação de serviço ou categoria de segurado. Assim, no âmbito do RGPS
não é possível ao trabalhador receber o benefício previdenciário da aposentadoria especial e
continuar a exercer a mesma função que ensejou a sua concessão.
É possível converter o tempo especial em tempo comum. O Art. 70º do Decreto nº
3.048, de 6 de maio de 1999 (BRASIL, 1999a) estabelece a possibilidade de conversão de
tempo de atividade laborado sob condições especiais em tempo de atividade comum para fins
previdenciários. Determina ainda que a caracterização e a comprovação do tempo de atividade
sob condições especiais obedecerão ao disposto na legislação em vigor na época da prestação
do serviço e que as regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em
tempo de atividade comum aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período. A Tabela 1
apresenta os fatores de multiplicação para fins de conversão.
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Tabela 1 – Fatores de multiplicação para conversão de tempo especial em tempo comum
MULTIPLICADORES
TEMPO A CONVERTER
MULHER (PARA 30)

HOMEM (PARA 35)

DE 15 ANOS

2,00

2,33

DE 20 ANOS

1,50

1,75

DE 25 ANOS

1,20

1,40

Fonte: BRASIL, 1999a

A aposentadoria especial corresponde ao valor integral do salário recebido na ativa.
Nos termos dos arts. 32º e 39º do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, o valor a ser recebido
a título de aposentadoria especial corresponde a cem por cento do salário-de-benefício. Este,
por sua vez, é calculado com base na média aritmética simples dos maiores salários-decontribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo. Importante
salientar que o salário-de-contribuição não pode ser inferior ao salário mínimo nacional nem
superior ao teto previdenciário, atualmente estabelecido em R$ 5.531,31 (BRASIL, 2017a).

2.2
APOSENTADORIA ESPECIAL NO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO
O Regime Próprio de Previdência do Servidor aplica-se exclusivamente aos
servidores dos quadros efetivos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e suas
autarquias e fundações. É de caráter contributivo e solidário. Mantém-se mediante
contribuições do respectivo ente público, dos servidores ativos, inativos e pensionistas. Deve
observar critérios que garantam o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema (CARVALHO,
2012). A Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998 (BRASIL, 1998), estabelece em seu art. 5º
que os entes da federação não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime
Geral de Previdência Social. Estabelece ainda vedação de concessão de aposentadoria especial,
nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal, até que lei complementar federal
discipline a matéria. Conforme já adiantado na introdução do presente trabalho, sabe-se que a
mencionada lei complementar ainda não foi editada.
Assim, levando-se em consideração apenas o disposto na Lei, estaríamos diante de
um cenário de impossibilidade jurídica de concessão da aposentadoria especial aos servidores
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públicos. Isso, entretanto, não corresponde à realidade, sendo necessário, desta forma traçar um
panorama histórico que culminou no atual arcabouço jurídico sobre o tema, a ser resumido no
final desta seção.

2.2.1

Perspectiva histórica

A Constituição Federal de 1934 (BRASIL, 1934) foi o primeiro diploma legal que
tratou da possibilidade de adoção de critérios diferenciados para concessão de aposentadoria
aos servidores públicos. Versava sobre a possibilidade de redução do tempo mínimo de
contribuição para obtenção da aposentadoria por invalidez com valor integral diante de
situações estabelecidas em lei (BARROS, 2012).
Na mesma linha, a Constituição de 1937 (BRASIL, 1937) estabeleceu que o prazo
mínimo de 30 anos de efetivo serviço público, exigível para aposentadoria ou reforma por
invalidez com proventos integrais, poderia ser excepcionalmente reduzido nos casos
estabelecidos em lei (BARROS, 2012).
A Constituição de 1946 (BRASIL, 1946) pela primeira vez estabeleceu a
possibilidade de aposentadoria por tempo de serviço com possibilidade de limites reduzidos em
decorrência da natureza especial de certos tipos de serviço.
A Constituição de 1967 (BRASIL, 1967), por seu turno, estabeleceu que “(...)
atendendo à natureza especial do serviço, a lei federal poderá reduzir os limites de idade e de
tempo de serviço, nunca inferiores a sessenta e cinco e vinte e cinco anos, respectivamente, para
a aposentadoria compulsória e a facultativa (...).
A Emenda Constitucional nº 1/1969 (BRASIL, 1969) estabeleceu a possibilidade
de Lei Complementar de iniciativa do Presidente da República estabelecer exceções às regras
estabelecidas quanto ao tempo e natureza do serviço para aposentadoria, reforma, transferência
para a inatividade e reforma. Este dispositivo permitiu a edição da Lei Complementar nº
51/1985, que disciplina a aposentadoria especial do funcionário policial, primeira lei efetiva a
regulamentar a aposentadoria especial no Serviço Público Federal (BARROS, 2012).
Na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e em suas sucessivas emendas
(ECs nº 20/98 e nº 41/03) a aposentadoria especial do servidor público ganhou contornos mais
nítidos. O texto original possibilitava a adoção de critérios diferenciados de contagem de tempo
de serviço no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas.
Exigia, contudo, a edição de Lei Complementar para regulamentação da matéria. A EC nº 20/98

46
excluiu as hipóteses de atividades penosas ou perigosas, passando a considerar apenas as
atividades exercidas sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. A EC nº 41/03,
por seu turno manteve a hipótese de atividades exercidas sob condições prejudiciais à saúde ou
à integridade física, acrescentando o exercício de atividades de risco e os trabalhadores
portadores de deficiência. O Quadro 2.4 resume as alterações relativas ao tema ocorridas no
texto constitucional desde 1988 até o presente momento.

Quadro 4 – Evolução cronológica das hipóteses de concessão de aposentadoria especial
previstas na constituição federal de 1988
Ponto de Alteração

Hipóteses de concessão

Exigência para
regulamentação
Regulamentado por norma
infraconstitucional

CF 1988

EC nº 20/1998

EC nº 41/2003

Atividades
consideradas
penosas, insalubres
ou perigosas.

Atividades
exercidas
exclusivamente sob
condições especiais
que prejudiquem a
saúde ou a
integridade física.

a) portadores de
deficiência;
b) que exerçam
atividades de risco;
c) atividades
exercidas sob
condições
especiais que
prejudiquem a
saúde ou a
integridade física.

Lei complementar

Lei complementar

Lei complementar

Não

Não

Não

Fonte: elaboração própria.

Assim estabelece o texto atualmente vigente na carta magna:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime
de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos
termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:
I portadores de deficiência; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
II que exerçam atividades de risco; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de
2005)
III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
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Desse modo, a exigência de regulamentação por Lei Complementar manteve-se
desde a edição do texto original, alterando-se apenas as hipóteses de concessão. Ocorre que,
passadas quase três décadas da promulgação da Constituição de 1988, a lei complementar
prevista ainda está por vir4. Os servidores públicos restaram desamparados pela legislação
infraconstitucional, impossibilitados de obter o benefício previdenciário previsto na
Constituição. Além disso, existe a expressa vedação legal de concessão de aposentadoria
especial ao servidor público até edição da referida Lei Complementar (BRASIL, 1998).
Mudança significativa se deu nesse panorama com o julgamento no Supremo
Tribunal Federal (STF) do Mandado de Injunção nº 721-7/DF, em 30/08/2007, que determinou
a aplicação, por analogia ao Regime Geral da Previdência Social, do que dispõe o artigo 57 da
Lei n. 8.213/91, conforme apresentado no item anterior deste capítulo.
Do ponto de vista jurídico, o mandado de injunção é o instrumento utilizado para
garantir um direito ou garantia constitucional que careça de regulamentação legislativa para
torná-los efetivos (BARROS, 2012).
O Mandado de Injunção nº 721-7/DF foi o estopim para que, nos anos seguintes, os
tribunais fossem intensamente demandados, por servidores públicos e militares dos Estados e
da União, com mandados de injunção e mandados de segurança contra a Administração Pública
com requerimentos buscando o direito à aposentadoria especial garantida pelo § 4º, do artigo
40 da Constituição Federal, porém não regulamentado (SILVA JUNIOR, 2011).
Dezenas de decisões do STF seguiram na mesma linha, levando o Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) a editar diretrizes para subsidiar o trabalho dos
órgãos da Administração Pública na apuração do direito de seus servidores que estivessem
amparados por mandados de injunção (MARTINEZ, 2016). Assim, a Orientação Normativa
SRH/MPOG nº 6, de 21 de junho de 2010 (BRASIL, 2010a), posteriormente revogada e
substituída pela Orientação Normativa SEGEP/MP nº 16, de 23 de dezembro de 2013
(BRASIL, 2013) 2016, e a Instrução Normativa MPS/SPS nº 1, de 22 de julho de 2010
(BRASIL, 2010b), vieram disciplinar o tema, mas valiam exclusivamente para os servidores
que tivessem obtido o direito ao benefício por meio do mandado de injunção. Ou seja, exigiase que os servidores públicos movessem processos judiciais e obtivessem um mandado de
injunção para assegurar o direito à aposentadoria especial.
A Súmula Vinculante nº 33, editada pelo Supremo Tribunal Federal (BRASIL,
2014) e publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 77 e no Diário Oficial da União em
4

Atualmente, tramitam no Congresso Nacional o PLP 554/2010 e o PLP/555/2010, que visam a regulamentar,
respectivamente, os incisos II e III do Art. 40º da Constituição.
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24/04/2014, mudou consideravelmente esse cenário. Os servidores públicos que trabalham sob
condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física deixaram de precisar recorrer
ao Judiciário por meio de Mandado de Injunção. A Súmula Vinculante nº 33 (BRASIL, 2014)
assim dispõe:
Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da
previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso
III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

Com a edição do verbete e suprido o vácuo legislativo, os órgãos da Administração
devem realizar diretamente a análise dos pedidos de aposentadoria especial com fundamento
no artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal. Isso porque, como disciplina o art. 2º da
Lei nº 11.417, de 19 de dezembro de 2006 (BRASIL, 2006a), a partir da publicação na imprensa
oficial, a súmula terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
Administração de todos os entes federativos, aplicando-se, obrigatoriamente, depois de sua
edição.
Dessa forma, o servidor pode se dirigir diretamente ao seu órgão e realizar o
requerimento de aposentadoria especial, instruindo o pedido com os documentos necessários
para serem submetidos à análise.
Houve, assim, a necessidade de adequação das normas vigentes. O Ministério da
Previdência Social, por meio da Secretária de Políticas de Previdência Social, editou a Instrução
Normativa SPPS nº 3, de 23 de maio de 2014 (BRASIL, 2014c), alterando a Instrução
Normativa Nº 1, de 22 de julho de 2010, cuja ementa passou a vigorar com a seguinte redação
(BRASIL, 2010b):
Estabelece instruções para o reconhecimento, pelos Regimes Próprios de Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, do direito à
aposentadoria dos servidores públicos com requisitos e critérios diferenciados, de que
trata o art. 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, com fundamento na Súmula
Vinculante nº 33 ou por ordem concedida em Mandado de Injunção.

A Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, por seu turno, editou a Orientação Normativa MPOG/SGP nº 5, de 22 de julho de 2014
(BRASIL, 2014d), alterando a Orientação Normativa SEGEP/MP nº 16, de 23 de dezembro de
2013 (BRASIL, 2013), cuja ementa passou a vigorar com a seguinte redação:
Esta Orientação Normativa estabelece orientações aos órgãos e entidades integrantes
do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) quanto aos
procedimentos administrativos necessários à instrução e à análise dos processos que
visam ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial com fundamento no art.
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57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, aplicável por força da Súmula Vinculante
nº 33 ou por ordem concedida em mandado de injunção.

2.2.2

Critérios de concessão

Diferentemente do que ocorreu no âmbito do RGPS, onde as normas
previdenciárias que regulamentam os critérios de concessão foram evoluindo com o tempo,
permitindo às empresas se adaptarem às mudanças nas exigências, no RPPS a aposentadoria
especial só passou a ser plausível a partir do Mandado de Injunção (MI) nº 721-7/DF, de 2007
(BRASIL, 2007). O MI determinou a aplicação no âmbito dos RPPS das normas válidas para o
RGPS. As sucessivas decisões judiciais e a Súmula Vinculante nº 33 (BRASIL, 2014a)
reforçaram esse entendimento.
Assim, a exemplo do que ocorreu no RGPS, para períodos laborados até 1995
admite-se a concessão do benefício por enquadramento por cargo público cujas atribuições
sejam análogas às atividades profissionais das categorias presumidamente sujeitas a condições
especiais, bem como por exposição efetiva a agentes nocivos previstos em Lei. A partir de 1995,
admite-se apenas o enquadramento por exposição a agentes nocivos.
2.2.2.1 Enquadramento por exercício de cargo público cujas atribuições sejam
análogas às das categorias profissionais presumidamente sujeitas a condições especiais

Para períodos laborados até 28 de abril de 1995, admite-se o enquadramento pelo
exercício de cargo público cujas atividades sejam análogas às atividades profissionais das
categorias presumidamente sujeitas a condições especiais.
As atividades até então consideradas especiais estão descritas no quadro anexo
ao Decretos nº 53.831, de 25 de março de 1964 (BRASIL, 1964 – ANEXO I deste trabalho), a
partir do código 2.0.0 (Ocupações) e no Anexo II do Decreto nº 83.080, de 1979 (BRASIL,
1979 – ANEXO III deste trabalho). A indexação é feita pelo art. 3º, inciso I da Instrução
Normativa MPS/SPS Nº 1, de 22 de julho de 2010 (BRASIL, 2010b):
Art. 3º Até 28 de abril de 1995, data anterior à vigência da Lei nº 9.032, o
enquadramento de atividade especial admitirá os seguintes critérios:
I - por cargo público cujas atribuições sejam análogas às atividades profissionais das
categorias presumidamente sujeitas a condições especiais, consoante as
ocupações/grupos profissionais agrupados sob o código 2.0.0 do Quadro anexo ao
Decreto nº 53.831, de 25 de março de 1964, e sob o código 2.0.0 do Anexo II do
Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 83.080,
de 24 de janeiro de 1979; ou
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2.2.2.2

Enquadramento por exposição a agentes nocivos
Em relação a períodos laborados a partir de 29/04/1995, nos moldes do previsto no

RGPS, admite-se apenas o enquadramento por exposição a agentes nocivos. Os arts. 3º, inciso
II e 4º da Instrução Normativa MPS/SPS Nº 1, de 22 de julho de 2010 (BRASIL, 2010b), até 5
de março de 1997, exigem a exposição a agentes nocivos no exercício de atribuições do cargo
público, em condições análogas às que permitem enquadrar as atividades profissionais como
perigosas, insalubres ou penosas, conforme a classificação em função da exposição aos
referidos agentes nocivos previstos sob o código 1.0.0 do quadro anexo ao Decretos nº 53.831,
de 25 de março de 1964 (ANEXO I deste trabalho) ou Código 1.0.0 do Anexo I do Decreto nº
83.080, de 1979 (ANEXO II deste trabalho), por presunção de exposição.
Para períodos laborados entre 6 de março de 1997 e 6 de maio de 1999, exige-se a
exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física constantes do Anexo
IV do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 2.172, de
5 de março de 1997 (BRASIL, 1997ª – ANEXO IV deste trabalho).
No que concerne a períodos laborados a partir de 7 de maio de 1999, exige-se a
exposição aos agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física constantes do Anexo
IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de
1999 (BRASIL, 1999a – ANEXO V deste trabalho).
A indexação cronológica descrita acima é feita pela Instrução Normativa MPS/SPS
Nº 1, de 22 de julho de 2010 (BRASIL, 2010b), transcrita a seguir:
Art. 3º Até 28 de abril de 1995, data anterior à vigência da Lei nº 9.032, o
enquadramento de atividade especial admitirá os seguintes critérios:
(...)
II - por exposição a agentes nocivos no exercício de atribuições do cargo público, em
condições análogas às que permitem enquadrar as atividades profissionais como
perigosas, insalubres ou penosas, conforme a classificação em função da exposição
aos referidos agentes, agrupados sob o código 1.0.0 do Quadro anexo ao Decreto nº
53.831, de 1964 e sob o código 1.0.0 do Anexo I do Regulamento dos Benefícios da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 83.080, de 1979.
Art. 4º De 29 de abril de 1995 até 5 de março de 1997, o enquadramento de atividade
especial somente admitirá o critério inscrito no inciso II do art. 3º desta Instrução
Normativa.
Art. 5º De 6 de março de 1997 até 6 de maio de 1999, o enquadramento de atividade
especial observará a relação dos agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade
física que consta do Anexo IV do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto nº 2.172, de 5 de março de 1997.
Art. 6º A partir de 7 de maio de 1999, o enquadramento de atividade especial
observará a relação dos agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física
que consta do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999.
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A Orientação Normativa SEGEP/MPOG nº 16, de 23 de dezembro de 2013
(BRASIL, 2013) respeita a mesma temporalidade estabelecida na Instrução Normativa SPPS
nº 1, de 22 de julho de 2010. Há mínimas diferenças de redação decorrentes do referenciamento
normativo, haja vista que a IN SPPS nº 1/2010 faz referências aos diplomas legais que
regulamentam os períodos (por esse motivo escolhida para ser aqui transcrita) e a ON
SEGEP/MPOG nº 16/2013 faz referências aos anexos da própria norma.

2.2.3

Documentação exigível

A Orientação Normativa SEGEP/MPOG nº 16, de 23 de dezembro de 2013
(BRASIL, 2013), prevê em seu art. 12º a exigibilidade de documentos diversos, a depender do
critério de enquadramento da atividade como em condições especiais.
Assim, para os servidores que se enquadrem na hipótese na alínea “a” do inciso I
do art. 11 (investidura de cargo ou emprego público cujas atribuições sejam análogas às
atividades profissionais das categorias presumidamente sujeitas a condições especiais, válido
apenas até 28/04/1995), exige-se (BRASIL, 2013):
a) formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais;
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou Contrato de Trabalho, para
que se verifique se as atribuições do emprego público, convertido em cargo público
pelo art. 243 da Lei nº 8.112, de 1990, são análogas às atividades profissionais das
categorias presumidamente sujeitas a condições especiais estabelecidas no Anexo II
desta Orientação Normativa; e
c) portaria de nomeação do servidor para investidura em cargo público efetivo, cujas
atividades sejam análogas às dos profissionais das categorias presumidamente sujeitas
a condições especiais estabelecidas no Anexo II desta Orientação Normativa.

Para os servidores que se enquadrem nas demais situações elencadas no art. 11 da
Orientação Normativa (a partir de 29/04/1995), exige-se (BRASIL, 2013):
a) formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais;
b) Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), conforme Anexo
VII desta Orientação Normativa, observado o disposto no art. 15 ou os documentos
aceitos em substituição àquele, consoante o que dispõe o art. 16 desta Orientação
Normativa;
c) parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes
nocivos, na forma do art. 17 desta Orientação Normativa; e
d) portaria de designação do servidor para operar com raios X e substâncias
radioativas, na forma do Decreto nº 81.384, de 22 de fevereiro de 1978, quando for o
caso
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2.2.3.1

Laudo Técnico

O Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT é o documento
exigível para comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos. Não há particularidades em
relação ao documento exigível no âmbito do serviço público em relação àquele descrito para os
trabalhadores do RGPS. Inclusive os documentos que podem ser usados em sua substituição
(registros ambientais, laudos técnicos de insalubridade, PPRA, PGR, etc.) são os mesmos
previstos no art. nº 261 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 77, de 21 de janeiro de 2015.
2.2.3.2

Formulários de reconhecimento de períodos laborados em condições

especiais
A Instrução Normativa INSS/PRES nº 77, de 21 de janeiro de 2015 (válida para os
trabalhadores do RGPS), e a Orientação Normativa SEGEP/MPOG nº 16, de 23 de dezembro
de 2013 (válida para os servidores públicos federais), convergem ao estabelecer qual é o
formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais. Até 31/12/2003,
aceita-se os formulários instituídos para o regime geral de previdência social, segundo seu
período de vigência, sob as siglas SB40, DISESBE 5235, DSS-8030 ou DIRBEN 8030 (vide
quadro 3).
2.2.3.2.1. O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP
Para períodos laborados após 1º de janeiro de 2004, o formulário exigido é o Perfil
Profissiográfico Previdenciário – PPP. Este formulário, por tratar-se de documento mais
completo e abrangente, pode, inclusive, ser utilizado para períodos anteriores a 31/12/2003, em
substituição aos demais formulários.
As considerações constantes da Orientação Normativa SEGEP/MPOG nº 16, de 23
de dezembro de 2013 em relação ao PPP são as mesmas tecidas pela Instrução Normativa
INSS/PRES nº 77, de 21 de janeiro de 2015, com uma exceção: a apresentação do PPP não
dispensa os servidores federais de apresentarem o laudo técnico (ou documentação aceita em
sua substituição) onde constem os registros ambientais.
2.2.3.3

Parecer da perícia médica

Conforme estabelece a Orientação Normativa SEGEP/MPOG nº 16, de 23 de
dezembro de 2013 (BRASI, 2013), a análise para a caracterização e o enquadramento do
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exercício de atribuições com efetiva exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à
integridade física será de responsabilidade de médico do trabalho ou de médico com
especialização em medicina do trabalho que integre, de preferência, o quadro funcional da
Administração Pública Federal. O perito médico realizará análise do formulário, laudo técnico
e demais demonstrações ambientais, poderá realizar inspeção de ambientes de trabalho com
vistas à ratificação das informações contidas nas demonstrações ambientais, e por fim emitirá
parecer médico-pericial conclusivo, descrevendo o enquadramento por agente nocivo,
indicando a codificação contida na legislação específica e o correspondente período de
atividade.
Quando o enquadramento se der pelo exercício de cargo ou emprego público cujas
atribuições sejam análogas às atividades profissionais de categoriais presumidamente sujeitas a
condições especiais (enquadramento por categoria profissional), são dispensados a perícia
médica e, consequentemente, o parecer correspondente.
Ao fim do processo de análise, o órgão público que realizou a análise do processo
emite a Declaração de Tempo de Atividade Especial, nos moldes previstos no Anexo I da
Orientação Normativa SEGEP nº 16, de 23 de dezembro de 2013 (BRASIL, 2013 – ANEXO
X deste trabalho).

2.2.4

Resumo do enquadramento normativo vigente

Em resumo, a concessão da aposentadoria especial por exercício de cargo ou
emprego público cujas atribuições sejam análogas às atividades profissionais das categorias
presumidamente sujeitas a condições especiais ou por exposição a agentes nocivos à saúde ou
integridade física aos servidores abrangidos por RPPS atualmente é disciplinada pelos seguintes
diplomas normativos: art. 40, § 4º da Constituição Federal de 1988; Lei nº 9.717, de 27 de
novembro de 1998; arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, por força da Súmula
Vinculante STF nº 33, de 24 de abril de 2014; Orientação Normativa SEGEP/MPOG nº 16, de
23 de dezembro de 2013; Instrução Normativa MPS/SPPS nº 1, de 22 de julho de 2010.
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2.2.5

Considerações pertinentes sobre a aposentadoria especial no Serviço

Público
No que concerne à AE no âmbito do RPPS, é importante ainda destacar, para fins
de comparação com o RGPS, os pontos distribuídos nos seguintes parágrafos.
Diferentemente do que acontece no âmbito do RGPS, não há previsão de um
mecanismo de financiamento próprio para as aposentadorias especiais concedidas no âmbito do
Serviço Público. A esse respeito o legislador foi praticamente silente, fazendo constar
laconicamente do § 2º do Art. 231 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 apenas que “O
custeio da aposentadoria é de responsabilidade integral do Tesouro Nacional”.
É possível ao servidor público continuar exercendo a mesma função após a
concessão do direito à aposentadoria especial. O Art. 23 da Orientação Normativa
SEGEP/MPOG nº 16, de 23 de dezembro de 2013 estabelece que os servidores beneficiados
pela aposentadoria especial, com fundamento no art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, poderão fazer
jus ao abono de permanência.
Não é possível ao servidor público converter tempo de serviço especial em tempo
de serviço comum. O Art. 24 da Orientação Normativa SEGEP/MPOG nº 16, de 23 de
dezembro de 2013 estabelece que é vedada a conversão do tempo de serviço exercido em
condições especiais em tempo comum para obtenção de aposentadoria e abono de permanência.
Esse é o mesmo entendimento do STF (BRASIL, 2014).
Os proventos decorrentes da aposentadoria especial serão calculados pela média
aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do
servidor, corrigidas pela inflação no período, e não poderão ser superiores à remuneração do
cargo efetivo em que se der a aposentação, nos termos do Art. 3º da Orientação Normativa
SEGEP/MPOG nº 16, de 23 de dezembro de 2013. Geralmente há perda substancial do valor
auferido a título de aposentadoria, haja vista que vantagens como cargos de chefia e auxílios
pecuniários não integram o benefício previdenciário. Outrossim, quando o servidor se aposenta
apenas pelo tempo de contribuição, sem atingir a idade mínima, ele faz jus à aposentadoria
proporcional em relação ao tempo de contribuição.

2.3

RESUMO DO CAPÍTULO

O presente capítulo traçou um breve panorama relativo ao complexo emaranhado
de normas, formulários, laudos e quadros que a Administração Pública (seja o INSS no caso
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dos trabalhadores do RGPS, sejam os setores de RH dos órgãos públicos no caso dos servidores)
precisa navegar para reconhecer o direito à aposentadoria especial de um trabalhador que
laborou exposto a condições especiais prejudiciais à saúde ou integridade física. Para emitir um
parecer conclusivo, a Administração necessita: conhecer a atividade desempenhada pelo
trabalhador a cada época; verificar os registros ambientais disponíveis relativos a cada período,
identificando a exposição ocupacional a agentes nocivos; confrontar essa atividade exercida e
os registros ambientais com o que preconizava a norma vigente a cada período.
Várias dificuldades se interpõem nesse processo. No âmbito do RGPS, não são
poucas as empresas que deixavam de preencher os formulários de comprovação de exposição
ou que não mantinham seus LTCATs atualizados, apesar da expressa obrigatoriedade prevista
nas normas trabalhistas e previdenciárias, bem como nas instruções normativas emitidas pelo
órgão previdenciário.
No âmbito do funcionalismo público, a situação enfrentada é ainda mais complexa
por um motivo simples: não existia a obrigatoriedade de a Administração Pública manter
registros detalhados de exposição de seus servidores a riscos ocupacionais. Isso porque o
benefício da aposentadoria especial no âmbito dos regimes próprios de previdência só passou a
ser uma possibilidade real após a concessão dos primeiros mandados de injunção, a partir de
2007. A Figura 2 apresenta uma linha do tempo que conta de forma sucinta a criação e evolução
normativa do benefício previdenciário da aposentadoria especial.
No Capítulo 3 será apresentada a forma como o Senado Federal tratou a questão da
aposentadoria especial de seus servidores ao longo do tempo, até chegar ao mecanismo
atualmente vigente para apuração do direito ao benefício. Várias das dificuldades encontradas
pela administração do SF são comuns a outros órgãos públicos e serão detalhadas no próximo
capítulo.
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Figura 2 – Linha do tempo: aposentadoria especial no Brasil 1960 – 2013
Fonte: Elaboração própria.
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3 O INSTITUCIONALISMO E A MUDANÇA ORGANIZACIONAL
O presente capítulo tem por objetivo contextualizar as instituições enquanto
elementos de moldagem da ação social, traçando-se um breve panorama da teoria
institucionalista. Pretende-se conceituar “mudança organizacional” enquanto elemento de
transformação das instituições, avaliando como novas práticas se institucionalizam. Explicase ainda, à luz da teoria do isomorfismo institucional, porque as organizações e instituições num
dado segmento tendem a uma homogeneização de normas e procedimentos. Aqui, lançam-se
as bases teóricas do sistema de comparação de regimes previdenciários que será apresentado no
Capítulo 5. O capítulo apresenta ainda o modelo conceitual utilizado para avaliar o grau de
institucionalização do novo rito processual estabelecido pelo Ato nº 18/2014 do Primeiro
Secretário.

3.1

CONCEITUANDO INSTITUIÇÕES

Instituições podem ser entendidas como o conjunto de leis, normas, costumes e
tradições, formais ou informais, que direcionam as relações sociais, políticas e econômicas
entre as sociedades, organizações e indivíduos (NORTH, 1990).
Indivíduos são elementos constituintes das instituições e ao mesmo tempo
internalizam normas e processos institucionais. As instituições provêm uma estrutura
relativamente previsível ao cotidiano das vidas social, econômica e política, na medida em que
direcionam as motivações das pessoas (ou os cálculos de retorno decorrentes de suas ações) e,
consequentemente, seu comportamento. Embora induzam padrões de comportamento
duradouros ao longo do tempo, as instituições são constantemente reformadas pela ação das
pessoas e a mudança institucional estrutura a forma como uma sociedade evolui. As instituições
têm uma ideologia legitimadora, profundamente influenciada por fatores culturais, que justifica
práticas institucionais e relações sociais, e que não necessariamente conduz aos melhores
resultados em termos de eficácia ou produtividade (CARTER, 2014; HARPER, 2012).
Não se confundem, entretanto, instituições e organizações. Instituições podem ser
entendidas como “as regras fundamentais do jogo”. As organizações, por seu turno, são grupos
de indivíduos ligados por um propósito comum. Organizações são moldadas por instituições e,
por sua vez, influenciam a forma como as instituições mudam ao longo do tempo. Alguns
cientistas sociais visualizam as organizações como as expressões materiais das instituições.
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Alguns vêm grupos sociais como os órgãos governamentais, tribos e famílias como instituições.
Alguns identificam a família, o governo, a economia, a educação e a religião, por exemplo,
como instituições primárias ou meta-instituições (NORTH, 1990; HARPER, 2012). Há também
o entendimento segundo o qual as instituições são uma etapa mais avançada das organizações,
alcançada por meio de elementos ambientais formais e coercitivos, alcançada como resultado
dos processos de mudança organizacional (SANTANA, 2015). Há ainda a visão de Scott (1995,
p. 33, APUD OLIVEIRA e MISOCZKY, 2004), que considera “instituições como estruturas e
atividades cognitivas, normativas e regulativas, que dão estabilidade e significado ao
comportamento social”

3.2

A TEORIA INSTITUCIONAL

Institucionalismo é a perspectiva analítica das Ciências Sociais que busca explicar
os fenômenos sociais por meio das instituições. Trata-se de uma lógica de análise que tem como
foco a ação e influência de instituições formais e informais na vida das organizações e dos
indivíduos em uma sociedade.
O institucionalismo distingue-se de outros paradigmas intelectuais ao apontar para
a necessidade de se levar em conta, a fim de se compreender a ação dos indivíduos e suas
manifestações coletivas, as mediações entre as estruturas sociais e os comportamentos
individuais. Essas mediações são precisamente as instituições (THÉRET, 2003).
O estudo das instituições enquanto molde para o comportamento dos indivíduos ou
organizações no interior de uma sociedade encontra eco em diversas disciplinas nas ciências
sociais, como a Economia, a Ciência Política e a Sociologia. Como ponto de convergência, o
institucionalismo clássico guarda a importância de se estudar as influências mútuas entre as
instituições e os indivíduos ou organizações.
Os teóricos do institucionalismo contemporâneo dividem-no em três grandes
correntes, cada uma possuindo sua própria genealogia. São os chamados novos
institucionalismos histórico, sociológico e da escolha racional (NASCIMENTO, 2008).
O Quadro 5 traz uma perspectiva comparada entre as três vertentes do neoinstitucionalismo.

Quadro 5 – Novos institucionalismos em perspectiva comparada segundo Hall e Taylor.
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Fonte: SANTOS, 2006.

3.3

MUDANÇA ORGANIZACIONAL

Um dos papéis principais das instituições em uma sociedade é reduzir a incerteza
ao estabelecer uma estrutura estável (mas não necessariamente eficiente) para a interação
humana. A estabilidade das instituições, entretanto, não significa que elas não estejam sujeitas
à mudança. Desde as convenções, códigos de conduta e normas de comportamento até as leis e
disposições constitucionais, as instituições estão em constante evolução (NORTH, 1990, p. 6).
Segundo BRUNO-FARIA (2000), mudança organizacional é qualquer alteração,
planejada ou não, ocorrida na organização, decorrente de fatores internos e/ou externos a ela e
que traz algum impacto nos resultados e/ou nas relações entre as pessoas no trabalho.
A mudança organizacional, chamada inovação por alguns teóricos, geralmente
ocorre como uma resposta a um dos três fatores: mudanças tecnológicas (técnico), alterações
legislativas (legal) ou forças do mercado (econômico), conforme descreve Guerreiro et al
(2005).
As instituições mais frequentemente mudam de forma incremental, e não por meio
de uma ruptura com o modelo anterior. Nesse aspecto, há diferenças marcantes entre as
instituições formais e as informais. As instituições formais como as leis e regulamentos podem
ser alteradas da noite para o dia por força de uma determinação legal ou judicial. As instituições
informais como os costumes, tradições e códigos de conduta, entretanto, são mais refratárias às
mudanças abruptas. Esses fatores culturais não apenas conectam o passado com o presente e o
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futuro, mas também fornecem a chave para se entender o caminho histórico da mudança
(NORTH, 1990, p. 6).
Para o neo-institucionalismo da escolha racional, a mudança institucional ocorre
sob uma perspectiva utilitária. As instituições seriam necessárias porque aumentam o bem-estar
dos atores racionais e só são transformadas quando se tornam disfuncionais ou passam a
produzir resultados subótimos.
O institucionalismo histórico, por seu turno, argumenta que os arranjos
institucionais são produzidos em períodos diversos e consequentemente carregados de
interesses e identidades condizentes com o seu período de emergência. Para essa corrente de
pensamento, a mudança institucional decorre da tensão inerente a interesses conflitantes entre
posicionamentos institucionais que incorporam o panorama sociopolítico de momentos
históricos distintos.
Já o institucionalismo sociológico tende a ver a mudança institucional em termos
de uma relação de convergência entre as instituições e o cenário histórico-social. A ideia central
aqui é o isomorfismo, e significa a coexistência entre as instituições e seus domínios e o
ambiente onde essas surgiram ou foram transplantadas (NASCIMENTO, 2008). Parte-se da
premissa de que novas instituições surgem sempre num mundo que já as possui em abundância.
Assim, examinam o modo como as instituições existentes estruturam o campo de visão dos
atores que têm em vista uma reforma institucional. Atentam-se, portanto, para os processos
pelos quais os atores que criam novas instituições se apropriam de elementos dos modelos
institucionais existentes. Segundo essa abordagem, a gama de criações possíveis está contida
no conjunto de instituições existentes. Sob essa perspectiva, a escolha de uma instituição se dá
por critérios que vão além das meras considerações de eficácia e englobam também uma
preocupação ativa com a legitimidade social do processo de reforma. Esse enfoque permite
explicar numerosos casos de ineficácia constatados em novas instituições sociais e políticas
(HALL & TAYLOR, 2003).

3.3.1

O Isomorfismo Institucional
Um dos mecanismos utilizados no campo organizacional para explicar as mudanças

experimentadas pelas organizações é o isomorfismo institucional. Segundo ROSSETO (2005),
“o isomorfismo pressupõe que as organizações respondem de maneira similar a outras
organizações que estão de alguma forma ajustadas ao ambiente”.
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Existe uma tendência à homogeneização entre as instituições ao longo do tempo e
mudanças implementadas por uma determinada organização tendem a ser assimiladas pelas
organizações inseridas no mesmo campo de atuação (DIMAGGIO; POWELL, 2005).
O isomorfismo institucional, que encontra substrato teórico no institucionalismo
sociológico, explica a tendência das organizações a se tornarem cada vez mais semelhantes
entre si por três mecanismos distintos: 1) isomorfismo coercitivo, que deriva de influências
políticas e do problema da legitimidade; 2) isomorfismo mimético, que resulta de respostas
padronizadas à incerteza; e 3) isomorfismo normativo, associado à profissionalização.
3.3.1.1

O isomorfismo coercitivo
O isomorfismo coercitivo resulta de pressões formais e informais exercidas sobre

organizações por outras organizações das quais elas dependem e pelas expectativas culturais da
sociedade em que as organizações atuam. É o mecanismo pelo qual as organizações se
conformam às regulamentações governamentais e às expectativas culturais capazes de impor
uniformidade às organizações (DIMAGGIO; POWELL, 2005).
Como exemplo de pressão formal, pode-se citar uma alteração legal que determine
a necessidade de controle da emissão de poluentes por parte de veículos automotores
produzidos a partir de uma determinada data. Todas as empresas do ramo automobilístico
abrangidas pela nova lei terão que introduzir em suas linhas de montagem novos procedimentos
ou tecnologias que se coadunem com a prescrição normativa.
Muitas vezes, entretanto, a pressão ocorre por vias informais. Atendo-nos ao
exemplo da indústria automobilística, as montadoras podem se ver obrigadas a adotar práticas
de redução de emissão de poluentes por uma exigência difusa oriunda de uma mudança na
preferência dos consumidores de veículos, ainda que não haja nenhuma determinação legal
nesse sentido.
3.3.1.2

O isomorfismo mimético
O isomorfismo mimético ocorre quando tecnologias organizacionais são pobres,

quando objetivos são ambíguos ou quando o ambiente cria incertezas simbólicas, levando as
organizações a modelarem-se em outras (DIMAGGIO; POWELL, 2005). Assim, tomar outras
organizações como modelo constitui uma resposta à incerteza ou à inexistência de normas e
diretrizes de ação claras.
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Um exemplo de isomorfismo mimético pode ser visto nos serviços de engenharia
de segurança e medicina do trabalho (SESMT) em órgãos públicos. Não havendo, no âmbito
do serviço público, a obrigatoriedade de se seguir as Normas Regulamentadoras emitidas pelo
Ministério do Trabalho, os órgãos públicos, via de regra, tendem a seguir os modelos de SESMT
adotados na iniciativa privada. Não porque haja indícios de melhores resultados ou
obrigatoriedade legal, apenas porque servem como um modelo que goza de relativa
legitimidade social, baseado em regras socialmente aceitas.
3.3.1.3

O isomorfismo normativo
A vertente normativa do isomorfismo, por seu turno, decorre da profissionalização.

As categorias profissionais que integram o corpo funcional de organizações diversas tendem a
tornar as práticas organizacionais semelhantes, seja em decorrência de normatizações emanadas
pelos conselhos profissionais ou sindicatos, seja por práxis de origem cultural (DIMAGGIO;
POWELL, 2005).
O Código de Ética Médica, por exemplo, determina que os médicos, independente
do grau de vínculo funcional com organizações, se obriguem a preservar o sigilo da relação
médico-paciente. Assim, em todos os hospitais ou instituições de saúde em que trabalhem
médicos, haverá a preocupação por parte de seus gestores em estabelecer mecanismos que
assegurem o sigilo profissional.

3.4

A INSTITUCIONALIZAÇÃO DE UMA NOVA PRÁXIS

A institucionalização de um novo conceito, prática ou norma ocorre quando há uma
tipificação recíproca de ações habituais envolvendo atores sociais. Quanto essa tipificação
ocorre ao longo de uma história compartilhada, faz-se necessário compreender o processo
histórico em que foi produzida. A aquisição de historicidade e o reconhecimento da validade
do novo padrão por parte dos atores envolvidos traduz-se em objetivação e faz com que as
instituições passem a ser percebidas como existindo por cima e além dos indivíduos. Nas
palavras de Oliveira e Misoczky (2004): “é como se ganhassem vida própria, como se fossem
fatos exteriores e coercitivos para os indivíduos que com elas se defrontam. No entanto, apesar
de serem experimentadas como realidades objetivas, as instituições são produzidas e
construídas pelos seres humanos”.

63
Para Berger e Luckmann (2004, p. 77), a origem da institucionalização está no
hábito a que toda atividade humana está sujeita. “Qualquer ação freqüentemente repetida tornase moldada em um padrão, que pode em seguida ser reproduzido com economia de esforço e
que, ipso facto, é apreendido pelo executante como um padrão.”
Tolbert e Zucker (1999) apresentam um interessante modelo explicativo dos passos
de um processo de institucionalização. A abordagem dos autores se dá com foco na estrutura
organizacional e enfatiza o caráter normativo das novas práticas. Mudanças tecnológicas, bem
como forças do mercado ou alterações legais fazem com que determinada estrutura
organizacional se torne ineficaz, indicando o momento de inovar. Após a adoção da inovação,
ocorre o processo de habitualização da nova estrutura, ou estágio pré-institucional. A
habitualização significa “a geração de novos arranjos estruturais em resposta a problemas
organizacionais específicos”. Eventualmente, novos arranjos estruturais são alvo de
monitoramento interorganizacional e teorizações acadêmicas sobre eles. Nesse estágio, ocorre
uma objetificação ou semi-institucionalização. A objetificação é entendida como um “consenso
a respeito do valor da estrutura, e a crescente adoção pelas organizações com base nesse
consenso” (TOLBERT; ZUCKER, 1999, p. 207). Algumas dessas estruturas sobrevivem ao
teste do tempo e às resistências à mudança organizacional, podendo inclusive se perpetuar por
gerações. Diz-se então que essas estruturas atingiram a sedimentação, ou que ocorreu a
institucionalização da estrutura.
A Figura 3 apresenta os passos do processo de institucionalização, segundo Tolbert
e Zucker (1999):

Figura 3 – Processos inerentes à institucionalização
Fonte: Tolbert e Zucker, 1999, p.207

3.5

CONSIDERAÇÕES GERAIS
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Enquanto referencial teórico, o presente estudo usa o conceito de instituições como
estruturas e atividades cognitivas, normativas e regulativas que, embora passíveis de mudança
e evolução, encontram-se razoavelmente consolidadas ao longo do tempo, e que dão
estabilidade e significado ao comportamento social.
O isomorfismo institucional, por seu turno, foi apresentado como um importante
fator de mudança organizacional na medida em que direciona as organizações de um segmento
no sentido de adotarem práxis similares. Via de regra, é possível explicar as semelhanças entre
organizações por uma ou mais vertentes do isomorfismo.
Segundo DiMaggiio e Powell (2005), os três mecanismos de mudança institucional
isomórfica, entretanto, nem sempre se distinguem empiricamente com clareza. Santana (2015),
por exemplo, lembra que uma norma jurídica – ou uma decisão judicial – (isomorfismo
coercitivo) pode estabelecer que determinada atividade seja obrigatoriamente realizada por uma
classe profissional (isomorfismo normativo). Ainda no contexto da Administração Pública, onde
vige o princípio da legalidade estrita, é possível que o mimetismo se manifeste formalmente nas

normas (fator coercitivo), embora tenha uma origem estritamente mimética. Isso acontece, por
exemplo, quando o Legislativo edita uma norma regulamentando o teletrabalho de seus
servidores tomando como modelo uma regra elaborada pelo Judiciário, ainda que não houvesse
nenhuma obrigação legal de seguir o modelo.

A Figura 4 associa cada modalidade de

isomorfismo institucional com alguns dos elementos desencadeadores de mudança
organizacional.

Figura 4 – Modalidades de isomorfismos e desencadeadores de mudança organizacional.
Fonte: SANTANA, 2015.

O conceito de isomorfismo institucional, cujo substrato teórico é o
neoinstitucionalismo sociológico, aplica-se adequadamente ao presente trabalho na medida em
que se pretende analisar, com um instrumental próprio dos estudos organizacionais, em que
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medida as organizações públicas (e em particular o Senado Federal, por meio do Ato nº 18/2014
do Primeiro Secretário) tomaram de empréstimo as normas vigentes para a iniciativa privada
no tocante ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial de seus servidores.
Outro conceito apresentado neste capítulo diz respeito ao processo de
institucionalização de uma nova prática organizacional. O modelo de Tolbert e Zucker (1999)
foi apresentado e servirá de base para avaliar o grau de institucionalização alcançado, até o
presente momento, pelo novo rito processual de apuração e reconhecimento do direito à
aposentadoria especial instituído pelo Ato nº 18/2014 do Primeiro Secretário.
No próximo capítulo, será abordada a estratégia metodológica utilizada para se aferir a
ocorrência ou não de isomorfismo institucional (e de qual vertente do isomorfismo, em caso
positivo) entre os mecanismos adotados para reconhecimento do direito à aposentadoria especial no
RGPS, no RPPS e no Senado Federal. O presente estudo, ao concluir pela ocorrência de uma

determinada vertente do isomorfismo, levará em consideração os aspectos predominantes de
cada vertente quando houver semelhança ou identidade entre as variáveis, sem desconsiderar
indícios de ocorrência de outra vertente, tendo em vista que nem sempre é possível distinguir
empiricamente com clareza as três vertentes quando há semelhanças entre práxis
interinstitucionais.
O próximo capítulo apresentará ainda a metodologia utilizada para se aferir, com
os meios de pesquisa próprios das ciências sociais, a ocorrência e o grau de institucionalização
do novo rito processual estabelecido pelo Ato nº 18/2014 do Primeiro Secretário, que foi
devidamente apresentado no Capítulo 3.
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS
“Qualquer teste empírico sério consiste sempre em
tentativa de encontrar refutação, um contra-exemplo”.
Karl Popper

Nos capítulos anteriores, foram definidos os aspectos teóricos do estudo, incluindo
a apresentação das teorias de base a serem utilizadas: institucionalismo, mudança
organizacional, isomorfismo institucional e institucionalização. A partir da caracterização do
exercício da função administrativa no âmbito do Senado Federal, traçou-se o histórico do
benefício da aposentadoria especial, primeiro no contexto do RGPS e posteriormente no âmbito
do funcionalismo público federal, com considerações pertinentes ao próprio Senado Federal,
em capítulo próprio. Aliás, o Capítulo 3 é um produto que corresponde a um dos objetivos
principais desta pesquisa: esmiuçar a maneira como o Senado Federal abordou o tema
aposentadoria especial ao longo do tempo.
No presente capítulo serão abordadas as variáveis escolhidas para efeitos de
comparação entre os dois sistemas previdenciários, considerando-se ainda a normatização
interna estabelecida pelo Senado Federal, a fim de verificar a ocorrência ou não do isomorfismo
(e em caso positivo, de qual de suas vertentes).
Levando-se em consideração que um dos objetivos do trabalho é avaliar o grau de
institucionalização alcançado pelo novo rito processual estabelecido pelo Ato nº 18/2014 do
Primeiro Secretário, será apresentada ainda a metodologia utilizada para se aferir em que
medida esse rito se encontra consolidado no âmbito administrativo do Senado Federal.

4.1

VARIÁVEIS PARA COMPARAÇÃO ENTRE REGIMES

Uma variável pode ser entendida como um elemento representante do conjunto de
todos os resultados possíveis de um fenômeno (KERLINGER, 2003). Segundo outra definição,
uma variável pode ser entendida como uma característica mensurável de um fenômeno
(RICHARDSON, 2012, p. 117).
As variáveis podem ser classificadas de diversas maneiras. Uma dessas
classificações, de grande importância no âmbito das pesquisas quantitativas que demandam
análise estatística dos dados e buscam identificar relações de causa e efeito, é feita segundo a
relação que expressam. Assim, as variáveis podem ser consideradas, grosso modo:
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independentes, dependentes, de controle ou interveniente (LAKATOS; MARCONI, 1996, p.
137).
No âmbito dos estudos qualitativos, mais precisamente no contexto das ciências
sociais, uma classificação mais oportuna se refere ao tipo da variável. Segundo essa
classificação, as variáveis se dividem em qualitativas e quantitativas (ROSA, 2011).
As variáveis quantitativas são as características que podem ser medidas em uma
escala quantitativa, se traduzem em valores numéricos. Podem ser discretas (geralmente
resultado de contagem: número de filhos, número de alunos numa escola, etc.), que só fazem
sentido com números inteiros, ou contínuas (resultado de medições: peso, altura, duração de
tempo, etc), que podem assumir valores fracionados.
As variáveis qualitativas (ou categóricas) geralmente representam a classificação
dos indivíduos em categorias e não possuem valores numéricos ou quantitativos. Podem ser
nominais (quando não há ordenação entre as categorias: sexo, cor dos olhos, fumante ou não,
etc.) ou ordinais (quando existe alguma forma de ordenação entre as variáveis: meses do ano,
nível de escolaridade, classe social, etc.).
Levando-se em consideração a pesquisa bibliográfica realizada neste estudo, foram
identificadas variáveis relevantes que caracterizam os sistemas previdenciários no que concerne
à aposentadoria especial.
As variáveis escolhidas e a metodologia de comparação empregada se inspiram no
modelo estabelecido por Santana (2015).

4.1.1

População-alvo

Trata-se de uma variável qualitativa nominal que identifica o conjunto dos
indivíduos potencialmente abrangidos pelas normas previdenciárias relativas à aposentadoria
especial. Diz respeito mais especificamente à vinculação funcional a uma empresa ou a um
órgão da Administração Pública. As categorias possíveis são: trabalhador e servidor público.
Os trabalhadores são aqueles que exercem suas atividades profissionais com
vínculo empregatício a uma organização (empresa privada, empresa pública, etc.) e tem seu
contrato de trabalho regido pela CLT. Os servidores públicos são aqueles que laboram com
vinculação à administração pública direta ou indireta, desde que abrangidos por regime
trabalhista e previdenciário estatutário próprio.
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4.1.2

Tipo de filiação

Variável qualitativa nominal que identifica a natureza da adesão do segurado,
potencial beneficiário da aposentadoria especial, ao sistema previdenciário correspondente.
Como regra geral no âmbito do RGPS, por exemplo, a vinculação e consequente
contribuição previdenciária por parte dos trabalhadores é obrigatória. Há algumas exceções,
como o caso dos segurados facultativos previstos no art. 11 do Decreto nº 3.048 de 6 de maio
de 1999 (BRASIL, 1999a), cuja contribuição previdenciária é facultativa.
As categorias possíveis para essa variável são: obrigatória e facultativa.

4.1.3

Regime de financiamento

Um sistema previdenciário deve adotar medidas que garantam seu equilíbrio
financeiro e atuarial. Assim, o regime de financiamento do sistema deve ser capaz de gerar os
recursos necessários à cobertura das despesas em um dado plano de benefícios (FERRARO,
2010).

Nesse sentido, existem duas formas principais de regimes de financiamento:
repartição simples e capitalização. No primeiro, também chamado regime solidário, as
contribuições de todos os segurados formam um fundo único que é utilizado para custeio dos
benefícios. É o regime vigente nos planos de previdência públicos de previdência, a exemplo
do RGPS. No segundo, as contribuições de um segurado individual formam uma reserva
individual ou pecúlio que garantirá o pagamento do seu futuro benefício. Via de regra, é o
modelo adotado nos planos de previdência privada ou complementar (QUEIROZ, 2013).
Assim, as categorias possíveis para essa variável são: repartição simples e
capitalização.

4.1.4

Fontes de custeio da aposentadoria especial

Tanto o RGPS quanto os RPPS fazem parte do sistema de Seguridade Social,
definido no art. 194 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), que visa a assegurar “os direitos
relativos à saúde, à previdência e à assistência social". Assim, para ambos os regimes, os
benefícios previdenciários, inclusa a aposentadoria especial, são custeados por recursos
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provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de
contribuições sociais.
As contribuições sociais são realizadas pelo empregador, pelo trabalhador, por
entidades lotéricas ou similares e por importadores de bens e serviços.
Importante ressaltar que a aposentadoria especial é custeada, em ambos os regimes,
pelas mesmas fontes que subsidiam os demais benefícios previdenciários, com observações a
serem feitas no subitem 5.1.6, em relação à contribuição patronal.
Assim, as categorias possíveis para essa variável são: orçamento público e
contribuições sociais.

4.1.5

Contribuição adicional do segurado para custeio da aposentadoria

especial
Conforme enunciado no subitem anterior, a contribuição social paga pelo segurado
(trabalhador ou servidor, a depender do regime previdenciário) é uma das fontes de custeio da
seguridade social. Seu valor corresponde a 11% da remuneração percebida pelo servidor
público federal (BRASIL, 2004) e varia de 8 a 11% da remuneração percebida pelo trabalhador
vinculado ao RGPS, a depender da faixa salarial, obedecendo-se o limite do teto do salário de
contribuição (PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2017).
Conforme estabelece Saliba (2015), a aposentadoria especial é uma forma de
compensação do trabalhador decorrente da exposição ocupacional ao risco à saúde ou
integridade física. Assim, tanto no RGPS quanto nos RPPS, diferentemente do que ocorre em
relação ao custeio do sistema previdenciário como um todo, não há previsão de contribuição
adicional do segurado para custeio da aposentadoria especial.
Assim, as possíveis categorias para essa variável qualitativa nominal são: sim e não.

4.1.6

Contribuição patronal adicional para custeio da aposentadoria

especial
A responsabilidade pela contribuição previdenciária alcança, além do segurado, o ente
patronal, seja as empresas (no caso do RGPS), seja as unidades federativas, quando se trata do
regime próprio de previdência dos servidores públicos (SANTANA, 2015). A alíquota devida pelos
entes da federação corresponde a 22% da remuneração paga aos seus servidores (BRASIL, 2015a).
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Já a alíquota devida pelas empresas corresponde a um percentual de 20%, a ser pago sobre o
total da folha de pagamento de seus trabalhadores (BRASIL, 1991b).
Existe, contudo, a previsão de uma contribuição patronal adicional a ser paga
especificamente para custear os benefícios previdenciários da aposentadoria especial e os
decorrentes de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, nos termos do art. 22, inciso II, da Lei
nº 8.212, de 24 de julho de 1991 (BRASIL, 1991a). Corresponde a um valor adicional de 1, 2 ou
3% sobre a folha de pagamento, a depender do grau de risco da atividade econômica principal
desempenhada pela empresa ser leve, médio ou grave, respectivamente. Esse valor pode ainda ser
majorado em até duas vezes ou reduzido até a metade, a depender dos resultados obtidos pela
organização em termos de prevenção à ocorrência de acidentes de trabalho ou doenças
ocupacionais, no comparativo com outras organizações.
Assim, a aferição desta variável quantitativa discreta se refere ao percentual a ser pago
a título de contribuição patronal para custear o benefício previdenciário a aposentadoria especial.
Pode variar, na modalidade discreta, de 0,5 a 6% sobre o valor da folha de pagamento.

4.1.7

Contagem recíproca de tempo laborado em condições especiais

É a prerrogativa que determinado regime previdenciário concede a seus segurados de
contar o tempo de contribuição em que exerceu atividades especiais consideradas prejudiciais à
saúde ou integridade física vinculado a um regime distinto. Trata-se de instituto de grande
importância para o escopo do presente trabalho, haja vista que o Senado Federal, a exemplo de
vários órgãos públicos, teve, em diferentes épocas, servidores abrangidos por regimes
previdenciários diversos. Casos emblemáticos são os servidores da Gráfica do Senado e do
PRODASEN, que até a edição da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (BRASIL, 1990), eram
regidos pela CLT e tornaram-se estatutários após a entrada em vigência do citado diploma
normativo.
Os possíveis valores para a variável qualitativa nominal são sim (quando o regime
admitir a contagem recíproca do tempo laborado em condições especiais) e não (quando não admitir
ou não for aplicável).

4.1.8

Critérios de concessão da aposentadoria especial

Os possíveis critérios de concessão da aposentadoria especial foram detalhados no
Capítulo 2. Resumidamente, o enquadramento de uma atividade enquanto ensejadora de
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concessão do benefício da aposentadoria especial pode se dar por categoria profissional (válido
apenas para atividades exercidas até 28 de abril de 1995) ou por exposição a agentes nocivos
(único critério aceito após 29 de abril de 1995).
Assim, essa variável qualitativa nominal admite os seguintes valores: categoria
profissional e exposição a agentes nocivos.

4.1.9
Exigibilidade de idade mínima para obtenção do direito à
aposentadoria especial
Esta variável, caso estivéssemos considerando dispositivos previdenciários
diversos, certamente seria uma variável quantitativa do tipo contínua. Entretanto, dadas as
peculiaridades das exigibilidades legais no que concerne à aposentadoria especial, decidimos
considerá-la uma variável qualitativa do tipo nominal, permitindo os valores sim (quando
houver exigibilidade de idade mínima para concessão do benefício) e não (quando não for
exigida idade mínima).

4.1.10

Tempo de contribuição para obtenção do direito à aposentadoria

especial
Indica o tempo mínimo de contribuição necessário para a obtenção do direito à
aposentadoria especial voluntária.
Trata-se de variável quantitativa do tipo contínua e será medida em anos de
contribuição.

4.1.11

Relação benefício-remuneração na aposentadoria especial

Indica o percentual do valor pago a título de aposentadoria especial em relação à
remuneração percebida pelo servidor quando da obtenção do direito ao benefício.
Trata-se aqui de variável qualitativa do tipo discreta e será expressa em
percentagem.
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4.1.12
aposentadoria

Possibilidade de continuar exercendo a mesma função após a

Diz respeito à possibilidade de o segurado continuar exercendo a mesma atividade
profissional após ser contemplado com o benefício previdenciário da aposentadoria especial.
Refere-se a variável do tipo qualitativa nominal e pode obter como valores sim e
não.

4.1.13

Possibilidade de conversão de tempo especial em tempo comum

Corresponde à possibilidade de se utilizar fatores de multiplicação para conversão
de tempo laborado sob condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física em tempo
comum para fins previdenciários.
Trata-se aqui de variável do tipo qualitativa nominal e pode obter como valores sim
e não.

4.1.14

Documentos exigíveis

Diz respeito à documentação exigível para fins de homologação do tempo laborado
em condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física.
Os documentos exigíveis são: LTCAT, formulários de reconhecimento de períodos
laborados em condições especiais, PPP e parecer da perícia médica.
Assim, trata-se de variável do tipo qualitativa nominal que pode obter como valores
os documentos exigíveis acima descritos.

4.1.15

Preenchimento da sessão “resultado de monitoração biológica” do

PPP
Diz respeito à obrigatoriedade de preenchimento da Sessão “Resultado de
Monitoração Biológica” do PPP por parte dos médicos do trabalho.
As possíveis respostas são “sim” e “não”, tratando-se, pois, de variável do tipo
qualitativa nominal
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4.1.16

Exigibilidade de parecer da perícia médica

Esta variável diz respeito às circunstâncias em que o parecer da perícia médica é
necessário para o efetivo reconhecimento do direito à aposentadoria especial.
Como regra geral, o parecer médico é exigível quando o enquadramento das
atividades especiais decorre da efetiva exposição aos agentes nocivos prejudiciais à saúde ou
integridade física, sendo dispensável quando o enquadramento se dá por categoria profissional.
Há, entretanto, algumas circunstâncias em que o parecer da perícia médica é exigível para todos
os casos.
Assim, esta variável qualitativa nominal pode assumir os seguintes valores:
inexigível, exposição a agentes nocivos, categoria profissional e todas as circunstâncias.

4.1.17

Vinculação funcional do médico perito

Esta variável diz respeito à vinculação funcional exigível para o médico perito
responsável pela emissão dos pareceres técnicos.
Para respeitar a terminologia contida nas prescrições normativas (ON nº 16/2013 –
MPOG; IN nº 77/2015 – INSS/PRES; APS nº 18/2014 – Senado Federal), esta variável
qualitativa nominal pode assumir os seguintes valores: Perito Médico Previdenciário; médico
do trabalho; médico com especialização em medicina do trabalho.

4.2
ESCOLHIDAS

PROCESSO

DE

COMPARAÇÃO

DAS

VARIÁVEIS

O Quadro 6 sintetiza as variáveis escolhidas para se averiguar a ocorrência ou não
de isomorfismo no tocante ao método de reconhecimento do direito à aposentadoria especial
adotado pelos regimes geral e próprio da previdência e em particular pelo Senado Federal.
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Quadro 6 – Variáveis escolhidas para comparação entre regimes
VARIÁVEL

TIPO

CONCEITO OPERACIONAL

MENSURAÇÃO

População-alvo

Qualitativa
Nominal

Caracterização dos segurados do plano.

Trabalhador
Servidor público

Tipo de filiação

Qualitativa
Nominal

Natureza da adesão ao plano

Obrigatória
Facultativa

Regime de
financiamento

Qualitativa
Nominal

Fontes de custeio

Qualitativa
Nominal

Contribuição do
segurado

Qualitativa
Nominal

Contribuição
patronal

Quantitativa
discreta

Contagem
recíproca

Qualitativa
Nominal

Critérios de
concessão
Idade mínima para
aposentadoria

Qualitativa
Nominal

Tempo de
contribuição

Quantitativa
contínua

Tempo de contribuição exigível para
obtenção da aposentadoria especial.

Anos

Relação benefícioremuneração

Quantitativa
discreta

Relação entre o valor do benefício dos
proventos da aposentadoria em relação
à remuneração na ativa.

Percentual

Possibilidade de
continuar
exercendo a mesma
função após a
aposentadoria
especial

Qualitativa
Nominal

Possibilidade de o trabalhador ou
servidor continuar exercendo a mesma
função após concessão do benefício
previdenciário da aposentadoria
especial.

Sim
Não

Possibilidade de
conversão em
tempo comum

Qualitativa
Nominal

Possibilidade de se utilizar fatores de
multiplicação para conversão do temo
laborado sob condições especiais em
tempo comum.

Sim
Não

Nominal

Documentos exigíveis para
reconhecimento do direito à
aposentadoria especial.

LTCAT
Formulários
PPP
Parecer da perícia médica

Exigibilidade de
preenchimento da
sessão “resultados
de monitoração
biológica” do PPP

Nominal

Exigibilidade de preenchimento por
parte do médico do trabalho da sessão
“resultados de monitoração biológica”
do PPP

Sim
Não

Exigibilidade do
parecer da perícia
médica

Nominal

Casos em que é exigível o parecer da
perícia médica para reconhecimento do
direito à aposentadoria especial.

Categoria profissional
Agentes nocivos
Ambos

Documentos
exigíveis

Nominal

Sistema utilizado para custear os
benefícios.
Fontes de onde provêm os recursos
utilizados para custear o plano de
benefícios.
Exigibilidade de contribuição do
segurado específica para custeio da
aposentadoria especial.
Alíquota de contribuição patronal
específica para custeio da aposentadoria
especial.
Possibilidade de contagem do tempo
laborado sob condições especiais entre
os diferentes regimes.
Critérios possíveis para concessão do
benefício.
Exigibilidade de idade mínima para
obtenção da aposentadoria especial.

Repartição simples
Capitalização
Orçamento público
Contribuições sociais
Sim
Não
Percentual
Sim
Não
Categoria profissional
Agentes nocivos
Sim
Não

Continua
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Conclusão
TIPO

CONCEITO OPERACIONAL

Vinculação
funcional do
médico perito

Nominal

Diz respeito à vinculação funcional do
médico perito responsável pela emissão
do parecer.

Documentos
exigíveis

Nominal

Documentos exigíveis para
reconhecimento do direito à
aposentadoria especial.

VARIÁVEL

MENSURAÇÃO
Perito Médico
Previdenciário;
Médico do trabalho;
Médico com especialização
em medicina do trabalho
LTCAT
Formulários
PPP
Parecer da perícia médica

Fonte: SANTANA, 2015, com adaptações.

O processo de comparação entre as variáveis, com o objetivo de identificar indícios
de isomorfismo institucional entre os regimes previdenciários no tocante à aposentadoria
especial, segue um fluxograma, representado graficamente na Figura 5.
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Figura 5 – Fluxograma metodológico
Fonte: Santana, 2015.
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4.3

AFERIÇÃO DO GRAU DE INSTITUCIONALIZAÇÃO

O método escolhido para a coleta de informações que permitiram apurar a
ocorrência e o grau de institucionalização alcançado pelo Ato do Primeiro Secretário nº 18, de
22 de dezembro 2014, foi a utilização de entrevistas semiestruturadas.
A realização de entrevistas é considerada um importante meio de coleta de dados,
sejam objetivos, sejam subjetivos, no âmbito das ciências sociais. Os dados objetivos são
aqueles que podem também ser obtidos por meios de fontes secundárias, como documentos,
censos, reportagens, etc. Os dados subjetivos, por seu turno, só poderão ser obtidos através da
entrevista, pois que, eles se relacionam com os valores, as atitudes e as opiniões dos sujeitos
entrevistados (BONI; QUARESMA, 2005).
Na escolha do método, levamos em consideração que a institucionalização de um
procedimento, norma ou estrutura está diretamente vinculado à percepção subjetiva, aceitação
e reconhecimento por parte dos atores envolvidos no processo. Assim, a realização de
entrevistas com perguntas pré-estabelecidas a atores-chave no processo de reconhecimento do
direito à aposentadoria especial no Senado Federal nos pareceu uma maneira adequada para se
descobrir a etapa do processo de institucionalização atualmente experimentado pelo novo rito
processual.
Foram selecionados, portanto, seis servidores do Senado Federal que trabalham
diretamente em etapas do processo de reconhecimento (cumprem alguns dos passos apontados
na Figura 3) ou que, de alguma forma, participaram ou participam do processo de construção
do modelo ou avaliação de seus produtos. Assim, entrevistamos um assessor técnico da
Primeira Secretaria (atuou como presidente do grupo de trabalho que elaborou a minuta do Ato
nº 18/2014), um servidor do SERCOPE (responsável por preencher os campos “lotação e
atribuições” e “profissiografia” do PPP), um médico do trabalho (responsável por emitir os
pareceres da perícia médica), um servidor da COBEP (responsável por proceder à contagem do
tempo especial e homologar as conclusões), um servidor da DIREG responsável por revisar o
parecer da perícia médica e por presidir a Comissão de Justificação prevista no Ato da Diretoria
Geral nº 09/2017) e um servidor da auditoria de pessoal (responsável por fazer a auditoria
interna dos processos de concessão de aposentadoria especial antes de o processo seguir para
análise e julgamento do TCU).
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Foi aplicado a todos os entrevistados um questionário semiestruturado contendo as
mesmas seis perguntas. Em apenas duas das entrevistas, foi necessário perguntar por detalhes
pontuais não abordados pelo entrevistado.
As entrevistas foram realizadas pelo autor deste trabalho, após uma breve preleção
relativa aos objetivos da pesquisa e a assinatura por parte do entrevistado do termo de
consentimento de uso acadêmico das informações obtidas (Apêndice III). As entrevistas foram
gravadas em áudio e sua transcrição consta do Apêndice IV do presente trabalho.
Antes de iniciar as perguntas, foi apresentado ao entrevistado, para fins de
contextualização, a linha do tempo apresentada na Figura 5. Após, foi apresentada a Figura 9,
que diz respeito a uma leitura prévia deste pesquisador sobre o fluxograma vigente no Senado
como operacionalização das prescrições do Ato do Primeiro Secretário nº 18, de 22 de
dezembro 2014.
A primeira pergunta diz respeito ao fluxograma de trabalho (Figura 6), com o
objetivo de validá-lo perante os entrevistados.
1) O Fluxograma de trabalho apresentado descreve adequadamente as etapas do
processo de reconhecimento do direito à aposentadoria especial atualmente vigente no Senado
Federal?
A segunda pergunta visa a avaliar a percepção do entrevistado sobre os aspectos
positivos do novo modelo de trabalho.
2) Quais benefícios foram trazidos pela adoção do novo rito processual previsto no
ATO DO 1º SECRETÁRIO Nº 18, de 2014 em relação ao reconhecimento do direito à
aposentadoria especial dos servidores do Senado Federal?
A terceira pergunta visa a avaliar a percepção do entrevistado sobre aspectos
negativos do novo rito processual e identificar as dificuldades experimentadas pelo entrevistado
na lida com os processos de reconhecimento do direito à aposentadoria especial.
3) Quais os pontos fracos do novo modelo? Quais dificuldades você experimenta
na sua atividade diária?
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A quarta pergunta tem o objetivo de avaliar a percepção dos entrevistados relativa
à ausência de tratamento previdenciário especial para categorias que sabidamente trabalham
sujeitas a condições nocivas à saúde e que constituem carreiras ou profissões típicas do Poder
Legislativo.
4) Atividades típicas do Legislativo como assessoria parlamentar e taquigrafia
geram sofrimento físico e psíquico e estão associadas ao desenvolvimento de patologias de
origem ocupacional (tendinites, síndrome de burnout, ansiedade, etc.). No entanto, o novo rito
processual, que mimetiza as considerações válidas para a iniciativa privada, não contempla o
direito à aposentadoria especial a essas categorias. Na sua visão existe alguma perspectiva de
essas categorias virem a receber um tratamento previdenciário diferenciado como acontece com
aqueles expostos aos riscos físicos, químicos e biológicos?
A quinta pergunta procurou identificar a expectativa do entrevistado sobre o futuro
do rito processual estabelecido pelo Ato do Primeiro Secretário nº 18, de 2014, contemplando
as três possibilidades básicas.
5) Na sua opinião, o novo rito processual vigente no Senado Federal para
reconhecimento do direito à aposentadoria especial de seus servidores caminha para a extinção,
a modificação ou a consolidação? Por quê?
A sexta pergunta é aberta e teve o objetivo de permitir ao entrevistado fazer um
resumo sobre suas respostas e ainda emitir algumas considerações adicionais julgadas
relevantes e que não tenham sido alvo de questionamento nas perguntas anteriores.
6) Você tem alguma consideração adicional a fazer?
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Figura 6 – Fluxograma de trabalho apresentado nas entrevistas
Fonte: Elaboração própria.
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4.4

FONTES DE PESQUISA

Há relativa abundância de trabalhos que analisam de forma comparativa aspectos
gerais dos regimes previdenciários (SANTANA, 2013; MEDEIROS; SOUZA, 2014). O mesmo
não ocorre quando se leva em consideração um aspecto específico dos regimes, previsto na
Constituição Federal de 1988: a aposentadoria especial. A inexistência de regulamentação do
tema anterior à edição da Súmula Vinculante nº 33 explica, em parte, essa lacuna nas pesquisas
sobre o tema. O presente trabalho, ao comparar a forma de apuração do direito ao benefício
entre regimes diversos, pretende contribuir com o tema.
Assim, uma das principais fontes utilizadas neste trabalho, além da pesquisa
bibliográfica, foram as normas pertinentes ao tema exaradas pelas autoridades competentes.
Realizou-se, ainda, ampla pesquisa bibliográfica em processos administrativos movidos junto
ao Senado, consultando-se as discussões, constantes de atas de reunião, que deram origem ao
Ato do 1º Secretário nº 18, de 22 de dezembro 2014 (BRASIL, 2014f).
Outra relevante fonte de pesquisa foi o conhecimento e percepção dos
entrevistados, captados por meio das entrevistas semiestruturadas.
O banco de dados do sistema PPP, desenvolvido pelo próprio Senado Federal para
atender às determinações constantes do Ato, foi outra importante fonte de dados empregada
principalmente na obtenção dos resultados quantitativos apresentados no Apêndice II.

4.5

CONSIDERAÇÕES GERAIS

No presente capítulo, foi apresentada a metodologia empregada para avaliar a
ocorrência de isomorfismo institucional entre o RGPS, o RPPS e a metodologia adotada pelo
Senado Federal no que tange ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial. Foram
apresentadas ainda as questões submetidas aos entrevistados com o objetivo de se avaliar a
ocorrência e o grau de institucionalização do Ato nº 18/2014 do Primeiro Secretário. No
capítulo seguinte serão apresentados os resultados obtidos a partir do emprego do fluxograma
apresentado na Figura 8 e as considerações e conclusões mais relevantes provenientes das
entrevistas semiestruturadas.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O presente capítulo é destinado à apresentação dos resultados obtidos após pesquisa
histórica relativa à apropriação por parte do Senado Federal das normas previdenciárias
elaboradas para o RGPS e incorporadas pelo RPPS. Faz-se ainda análise e discussão dos
resultados obtidos a partir da fundamentação teórica e da aplicação da metodologia descrita no
Capítulo 5. Como já pontuado na Introdução, o presente trabalho tem dois objetivos básicos. O
primeiro tem um cunho qualitativo, que é avaliar a possível ocorrência de isomorfismo
institucional entre o RGPS, o RPPS e o Senado Federal. O segundo, de natureza também
qualitativa, visa a avaliar a ocorrência e o grau de institucionalização do modelo de trabalho
proposto pelo Ato nº 18/2014 do Primeiro Secretário.
Há ainda um objetivo subsidiário, que tem caráter quantitativo, e consiste em
apresentar os resultados obtidos pelo Senado Federal após 18 meses de trabalho com a aplicação
da nova metodologia. Assim, optou-se por apresentar no corpo do texto os resultados obtidos
pela análise qualitativa (objetivos principais) e no Apêndice II os resultados quantitativos
(objetivo subsidiário).

5.1

APOSENTADORIA ESPECIAL NO SENADO FEDERAL
O presente capítulo apresenta o modelo de trabalho desenvolvido pelo Senado

Federal para apuração e reconhecimento do direito à aposentadoria especial de seus servidores.
Pretende-se contar como o SF chegou ao atual modelo, apontando os principais desafios
enfrentados no percurso e os recursos utilizados para superá-los.

5.1.1

Perspectiva histórica e desafios
O primeiro processo movido por um servidor junto ao Senado Federal objetivando

o reconhecimento do direito à aposentadoria especial tem o nº 009.099/99-9 e data de 1999
(BRASIL, 1999b). No corpo do processo, o interessado procurava obter o reconhecimento do
direito à aposentadoria especial decorrente do exercício de atividades profissionais, como
empregado público junto ao Senado Federal entre 18/01/1973 e 12/12/1984. Não havia, à época,
nenhuma regulamentação interna ou externa ao Senado Federal que estabelecesse o modelo de
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apuração do tempo laborado sob condições especiais prejudiciais à saúde ou integridade física
para fins previdenciários (BRASIL, 2006b).
Assim, a ADVOSF foi consultada e emitiu os pareceres nos 84/2000 e 02/2002
(BRASIL, 1999b), onde opina favoravelmente ao reconhecimento como tempo especial do
período questionado. Ainda assim, tendo em vista a novidade do tema perante a Administração,
o diretor da então Coordenadoria de Processos Administrativos sugeriu que fosse realizada uma
consulta ao TCU e o sobrestamento do processo até a manifestação daquela corte. A consulta
foi então realizada pelo Presidente do Senado Federal diretamente ao TCU e resultou na
emissão do Acórdão 2008/2006 – Plenário TCU (BRASIL, 2006b), cuja ementa afirma:
O servidor público que exerceu, como celetista, no serviço público, atividades
insalubres, penosas ou perigosas, no período anterior à vigência da Lei 8.112/90 tem
direito à contagem especial de tempo de serviço para efeito de aposentadoria; todavia,
para o período posterior ao advento da Lei 8.112/90, é necessária a regulamentação
do art. 40, § 4º, da Constituição Federal, que definirá os critérios e requisitos para a
respectiva aposentadoria.

Nessa baila, vários processos se seguiram, sempre referenciando o supracitado
acórdão. As dificuldades surgiram quando os processos começaram a versar sobre períodos
laborados como estatutário, antes ou depois do advento da Lei 8.112/90.
O Mandado de Injunção nº 805/DF, publicado em 15 de junho de 2009, lançou
alguma luz sobre a questão, com um foco direcionado ao Legislativo federal (BRASIL, 2009).
No processo, o Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas
da União – SINDILEGIS) requereu a concessão de aposentadoria especial aos seus
representados, em razão do exercício de suas atividades funcionais em condições insalubres,
alegando omissão legislativa na regulamentação do direito previsto no artigo 40, § 4º da
Constituição Federal. O acórdão ordenou a aplicação, no que couber, do art. 57 da Lei n.
8.213/91.
Na ausência de uma normatização interna ou de um rito processual estabelecido, a
Administração da Casa, por meio da Portaria da Diretoria-Geral nº 32, de 04 de maio de 2010,
constituiu um grupo de trabalho com vistas a analisar um total de 725 casos de servidores do
Senado Federal que supostamente fariam jus à aposentadoria especial nos termos do Acórdão
do TCU nº 2008, de 2006 e do MI 805/DF, de 2009. Assim, no escopo dos processos nos
13462/11, 10850/11, 16822/11 e 19758/11 (BRASIL, 1999b, c, d, e, f), o grupo de trabalho
analisou em bloco a situação de todos os pretendentes, a maioria deles servidores ou ex-
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servidores da gráfica do Senado. O trabalho resultou no reconhecimento do direito ao benefício
a uma grande parcela dos interessados.
Assim, a então Subsecretaria de Auditoria de Recursos Humanos realizou uma
análise, numa amostra de 55 casos entre os 725 avaliados, tendo constatado várias
irregularidades. O Relatório de Auditoria nº 002/2011 – SSAURH/SCINT/SF, datado de 26 de
setembro de 2011 (BRASIL, 2011) e retificado em 24 de agosto de 2012, apontou a inexistência
de um critério objetivo claro adotado para conceder o benefício. Aparentemente, a metodologia
principal foi a análise simples das fichas financeiras dos servidores, sendo reconhecido o direito
à aposentadoria especial a todos aqueles que percebiam o adicional de insalubridade ou
periculosidade a cada período.
A auditoria concluiu também que o grupo de trabalho não analisou caso a caso
individualmente e desconsiderou os laudos técnicos de insalubridade vigentes às diferentes
épocas.
Ressaltou-se, ainda, a necessidade de se apresentar no corpo da instrução processual
individual o “formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais, o
parecer da perícia médica em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos e
Laudo Técnico de condições Ambientais do Trabalho – LTCAT”.
A SSAURH elaborou um quadro, com base nos laudos técnicos de insalubridade e
periculosidade da casa, especificando quais os setores “insalubres”, ou seja, aqueles nos quais
supostamente se exerciam atividades prejudiciais à saúde ou à integridade física.
A conclusão do relatório, entretanto, sugere o sobrestamento de todos os processos
referentes à averbação de tempo de serviço especial até que fossem definidos pela
Administração da Casa os procedimentos a serem adotados para o cumprimento das normas
estabelecidas, em especial da Instrução Normativa MPS/SPPS nº 1, de 22 de julho de 2010
(BRASIL, 2010b). Assim, em 18 de setembro de 2012, a Diretoria-Geral do Senado Federal
emitiu um comunicado onde determinava o sobrestamento dos “processos que tratam da
conversão em tempo comum do tempo de serviço prestado em condições insalubres ou
perigosas após 11/12/1990”.
Ocorreu, então, uma série de reuniões das quais participaram servidores da
Secretaria de Gestão de Pessoas, da então Secretaria de Assistência Médica e Social (em
especial os médicos do trabalho recém-admitidos à época) e representantes da Diretoria-Geral.
Assim, ficou estabelecido que o órgão de recursos humanos faria um levantamento das fichas
financeiras e histórico de lotação dos servidores interessados e encaminharia os processos
individuais para os médicos do trabalho. Esses, por seu turno, fariam a análise das informações
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apuradas e confrontariam os dados com as normas vigentes a cada período e com os laudos
técnicos de insalubridade e periculosidade, que fariam as vezes do LTCAT, emitindo o “parecer
da perícia médica”.
Não houve, contudo, a normatização formal desse procedimento, que passou a ser
executado a partir de janeiro de 2013, retomando a análise dos processos que até então estavam
sobrestados por força do comunicado da Diretoria-Geral. Foram analisados, entre janeiro e
dezembro de 2013, em torno de 120 processos. Os médicos do trabalham realizaram algumas
visitas ao pátio industrial da gráfica, geralmente guiadas por servidores mais experientes e que
conheciam a dinâmica da produção industrial e sua modificação ao longo do tempo.
As falhas desse modelo foram se evidenciando ao longo do ano de 2013. A principal
delas decorria do fato de não terem sido implementados os formulários de informações sobre
atividades exercidas em condições especiais. Assim, em diversos casos, os médicos do trabalho
não tinham elementos para afirmar ou negar a exposição a agentes nocivos, restando os
despachos da perícia médica inconclusivos a respeito de diversos períodos. Vários processos
eram tramitados novamente ao órgão de recursos humanos solicitando informações adicionais
a respeito da atividade efetivamente desenvolvida pelos servidores.
Diante desse grande volume de processos devolvidos ao órgão de recursos
humanos, a partir de agosto de 2014 iniciou-se um novo ciclo de reuniões envolvendo
representantes da SEGP, do SIS e da DIREG. Desse movimento resultou a Portaria da DiretoriaGeral nº 2842, de 14 de outubro de 2014 (BRASIL, 2014e), estabelecendo um
“(...)
Grupo de Trabalho destinado a definir os critérios a serem adotados na apuração das
atividades desenvolvidas pelos servidores lotados em áreas insalubres, cujas
atribuições do cargo sejam de natureza eminentemente administrativa ou não sejam
típicas do setor, bem como estudar a aplicação, no âmbito do Senado Federal, das
Orientações normativas nº 15 e 16 da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão”.

O grupo de trabalho (GT) foi coordenado por um servidor da 1ª Secretaria do
Senado Federal e era composto por um representante de cada um dos seguintes setores: SEGP,
SIS5, ADVOSF e SEEP. Houve um total de nove reuniões, entre 20/10/2014 e 11/12/2014,
todas presenciadas por um servidor indicado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo
(SINDILEGIS).
A sexta reunião, em particular, realizada em 03/12/2014 merece ser destacada.
Nessa data, os integrantes do GT realizaram uma visita ao TCU, tendo sido recebidos pelos
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O representante da Secretaria Integrada de Saúde é o autor do presente trabalho.
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assessores do gabinete do Ministro Benjamin Zymler, servidores com ampla experiência na
assessoria a julgamentos de casos de aposentadoria especial naquela corte de contas.
Os especialistas reconheceram a dificuldade do tema e apontaram a necessidade de
o Senado instruir os processos de reconhecimento do direito à aposentadoria especial de seus
servidores com o máximo de provas materiais possíveis, com o objetivo de evitar que o TCU
baixasse os processos em diligência. Recomendaram ainda que fossem evitadas as provas
exclusivamente testemunhais. Na opinião deles, o servidor interessado deve participar
ativamente do levantamento das provas necessárias, não cabendo exclusivamente à
Administração esse ônus. Por fim, elogiaram a iniciativa do Senado Federal de procurar
formalizar os procedimentos internos de apuração e a proposta de criação de uma comissão
especial permanente no âmbito do SF com o intuito de investigar os casos que restarem
duvidosos após a adoção dos procedimentos regulares pela Administração.
Em 11/12/2014, O GT emitiu seu Relatório Final contendo 44 páginas, contendo
suas observações e recomendações (BRASIL, 2014g). Dois fatores essenciais foram apontados
como desafios à Administração do SF no sentido de reconhecer o direito à aposentadoria
especial de seus servidores: “1) a ausência de regulamentação interna do assunto, que deixa a
Administração sem um rito processual claro a seguir para o exame da matéria; e 2) o problema
da escassez de provas para comprovação do direito por parte dos servidores”.
O GT apontou ainda a dificuldade de se aplicar no SF regras oriundas de outro
regime previdenciário (RGPS) sem se estar dotado dos instrumentos e critérios para avaliar e
atestar com segurança a situação de exposição a risco ocupacional por parte de seus servidores.
Como o direito à aposentadoria especial do servidor só passou a ser reconhecido formalmente
após a edição da Súmula Vinculante nº 33, em 2014, por exemplo, o Senado nunca preenchera
os formulários exigidos pela legislação previdenciária (vide Quadro 3). Assim, praticamente
não existem nos assentamentos funcionais dos servidores da Casa dados a respeito das
atividades desempenhadas por eles, tampouco uma descrição pormenorizada das condições
ambientais em que o trabalho era realizado.
Outrossim, o relatório apontou a ocorrência de inúmeras situações de
desconformidade entre a lotação formal do servidor e o local em que ele efetivamente prestava
serviços (desvios de função) e casos onde o cargo atribuído ao servidor não dava nenhum
indicativo das atividades por ele desenvolvidas. É o caso do “estagiário bolsista”, cargo
atribuído a uma parcela significativa dos servidores da gráfica antes de 1990, principalmente.
Outro fator que complica a análise processual é o grande lapso temporal entre os
laudos técnicos de insalubridade e periculosidade (emitidos pela DRT de 1981 a 2003, pelo
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SESI em 2012 e pelo próprio Senado a partir de 2013), bem como a omissão relativa a
determinados setores nos laudos disponíveis.
Após o advento da Lei 8.112/90, os empregos públicos da SEEP foram agrupados
em carreiras de atribuições menos específicas, impedindo o enquadramento de atividades
especiais por categoria profissional. É o caso, por exemplo, dos então paginadores e impressores
que passaram a ser agrupados sob a alcunha genérica de “técnicos legislativos – processo
industrial gráfico”.
Por fim, o relatório elabora uma minuta de Ato para regulamentar a análise dos
requerimentos de aposentadoria especial e recomenda a criação de Comissão de Justificação
Administrativa de natureza especial para apurar as atividades efetivamente desempenhadas
pelos servidores a cada período, nos casos duvidosos ou quando o servidor protocolar
requerimento solicitando revisão de lotação ou atividade desenvolvida. Sugere também que a
Administração adote o Perfil Profissiográfico Previdenciário como formulário apto a
demonstrar a efetiva exposição a fatores de risco durante a carreira, preferencialmente por meio
de sistema de informática. Recomenda ainda que a sejam envidados esforços para sensibilizar
parlamentares no sentido de apreciar os projetos de Lei Complementar que visem regulamentar
a aposentadoria especial no serviço público (v.g PLC 554/2010 e 555/2010).
A Administração acatou, em grande medida, as recomendações do relatório final.
Assim, o Ato do 1º Secretário nº 18/2014 (BRASIL, 2014f), estabeleceu as diretrizes para a
apuração do direito à aposentadoria especial no âmbito do Senado Federal. A norma estabelece
que é devida a concessão de aposentadoria especial, de que trata o art. 40, §4º, III, da
Constituição Federal, ao servidor efetivo do Senado Federal que tenha exercido atividades em
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, independentemente da
nomenclatura do cargo ocupado pelo servidor. Tal fato representou um avanço em direção à
valorização da verdade fática e não apenas documental para fins de concessão do direito à
aposentadoria especial. Essa preocupação explicitada na norma decorre do reconhecimento das
situações de desvio de lotação apontadas anteriormente.
Ficou estabelecido que compete à Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGP, em
conjunto com a Secretaria Integrada de Saúde - SIS6, adotar os procedimentos necessários ao
reconhecimento e à comprovação do tempo de atividade exercido sob condições especiais
prejudiciais à saúde ou à integridade física. Essa divisão de competência se deve ao fato de a
SEGP ser a detentora dos registros funcionais e de ter acesso às pastas funcionais dos servidores
6

A estrutura administrativa da SIS foi absorvida pela SEGP com a edição do Ato da Comissão Diretora nº 16, de
2016 (BRASIL, 2016d).
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e ao fato de os médicos peritos responsáveis pela emissão dos pareceres exigidos pela alínea c)
do inciso II do Art. 12 da Orientação Normativa nº 16/2013 – MPOG – (BRASIL, 2013)
estarem lotados no Serviço Médico de Emergência (SEMEDE) da SIS. Determinou-se que os
Médicos do Trabalho lotados na SIS seriam responsáveis por avaliar se as atividades apuradas
se enquadram nas condições especiais acima mencionadas.
O Ato estabelece ainda que a caracterização e a comprovação do tempo de serviço
público prestado sob condições especiais, que dependerá de comprovação do exercício das
atribuições do cargo nessas condições, de modo permanente, não ocasional ou intermitente,
obedecerão ao disposto na legislação em vigor à época do exercício das atribuições do cargo
público e que os laudos técnico-periciais são os instrumentos hábeis a atestar a existência das
condições especiais.
Em consonância com as diretrizes emitidas pelo MPOG, o Ato estabeleceu que para
a comprovação das atividades efetivamente realizadas pelo servidor não será admitida prova
exclusivamente testemunhal, admitindo-se como meios de prova (SENADO, 2014):
I - Registro de lotação do servidor;
II - Escalas de Trabalho;
III - Layout dos locais de trabalho com registros de lotações e atividades;
IV - Fotos contemporâneas à prestação de serviços;
V - Ordens de serviço;
VI - Requisição de servidor na qual conste a descrição do trabalho a ser
desempenhado;
VII - Relatório do setor no qual conste o nome do servidor e que contenha
demonstrativo das tarefas desenvolvidas ao longo de determinado período;
VIII - Registros de frequência;
IX - Publicações do boletim interno com menções aos serviços prestados e atividades
desenvolvidas;
X - Outros documentos que permitam concluir que houve a prestação de serviços em
atividades de caráter insalubre que ensejam a contagem especial.

Por fim, quando o processo individual apura a existência do direito, a Secretaria de
Gestão de Pessoas emitirá "Declaração de Tempo de Atividade Especial", reconhecendo o
tempo de serviço público exercido sob condições especiais, prejudiciais à saúde ou à integridade
física, nos termos do Anexo I da Orientação Normativa SEGEP nº 16, de 23 de dezembro de
2013 (ANEXO X deste trabalho), da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão.
Com relação à possibilidade de utilizar o fator de multiplicação do tempo de serviço
para fins de contagem especial com conversão em tempo comum, ficou estabelecido que seria
possível realizar o cálculo para os servidores que labutaram sob condições especiais até a edição
da Lei nº 8.112/90, aplicando-se os fatores constantes da tabela 2:
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Tabela 2 – Fatores de multiplicação para conversão de tempo especial em tempo comum.
MULTIPLICADORES
TEMPO A CONVERTER
MULHER (PARA 30)

HOMEM (PARA 35)

DE 15 ANOS

2,00

2,33

DE 20 ANOS

1,50

1,75

DE 25 ANOS

1,20

1,40

Fonte: BRASIL, 2014f

O Ato estabelece que após a edição da Lei nº 8.112/90 (BRASIL, 1990) não é
possível utilizar o fator de multiplicação para conversão do tempo especial em tempo comum
em decorrência da não regulamentação do §4º, do art. 40 da Constituição Federal (BRASIL,
1988).
Ficou determinado ainda que, no caso de servidor ocupante de cargo cujas
atribuições sejam predominantemente administrativas de acordo com os registros funcionais,
mas que tenha efetivamente exercido suas funções exposto aos riscos ocupacionais ensejadores
de aposentadoria especial, o reconhecimento de tempo de serviço público prestado sob
condições especiais, prejudiciais à saúde ou à integridade física, dependerá da comprovação de
efetiva exposição a estas condições.
Para tanto, ficou estabelecido que a Diretoria-Geral designaria Comissão de
Justificação Administrativa, de natureza especial, para funcionar por prazo indeterminado, com
a finalidade de apurar quais as atividades efetivamente realizadas pelos servidores em cada
período.
Assim, a referida comissão foi designada pelo Ato da Diretoria-Geral – DGER – nº
10, de 2015 (BRASIL, 2015c), posteriormente revogado e substituído pelo Ato da DiretoriaGeral no 9, de 2017 (BRASIL, 2017b), com o objetivo de juntar provas e dar parecer conclusivo
sobre as atividades efetivamente desempenhadas pelos servidores da Casa nos casos em que
houvesse

divergências

entre

o

registro

formal

de

lotação

e

as

atividades

efetivamente/alegadamente desempenhadas pelos servidores.
O Ato da DGER estabeleceu ainda os critérios de prioridade a serem observados na
apreciação dos requerimentos para a Comissão (BRASIL, 2017b):
I - maior idade do servidor ou pensionista;
II - maior tempo de serviço do servidor;
III - a data de entrada do pedido de reconhecimento de tempo de serviço.
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A Figura 7 ilustra o rito processual atualmente vigente a ser seguido pelos diversos
setores da Casa durante apuração do direito à aposentadoria especial dos servidores.
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Figura 7 – Rito processual estabelecido pelo Ato do 1º Secretário nº 18/2014.
Fonte: elaboração própria

92
5.1.2

Critérios de concessão
A exemplo das prescrições normativas válidas para o RGPS e para o RPPS, o Ato

do Primeiro Secretário nº 18/2014 admite o enquadramento tanto por atividade e categoria
profissional quanto por exposição a agentes nocivos.
5.1.2.1

Enquadramento de atividade por categoria profissional
Para períodos laborados até 28 de abril de 1995, véspera da publicação da Lei nº

9.032, de 28 de abril de 1995, admite-se o enquadramento de atividade exercida em condição
especial pela investidura de cargo ou emprego público cujas atribuições sejam análogas às
atividades profissionais das categorias presumidamente sujeitas a condições especiais, de
acordo com as ocupações/grupos profissionais constantes no Anexo II da Orientação Normativa
nº 16/2013, da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão.
5.1.2.2

Enquadramento por exposição a agentes nocivos
Para períodos laborados após a publicação da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995,

admite-se apenas o enquadramento por efetiva exposição a agentes nocivos, não mais se
admitindo o enquadramento por atividade ou categoria profissional.
Para períodos laborados de 29/04/1995 a 05/03/1997, o enquadramento se dá por
exposição a agentes nocivos previstos no Anexo III da Orientação Normativa nº 16/2013, da
Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
A partir de 05/03/1997, até 06/05/1999, o enquadramento por exposição a agentes
nocivos se dá pelo constante do Anexo IV da Orientação Normativa nº 16/2013, da Secretaria
de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
A partir de 7 de maio de 1999, o enquadramento observará a relação dos agentes
nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física de acordo com o Anexo V da Orientação
Normativa nº 16/2013, da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
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5.1.3

Documentação exigível
Determinou-se que a Secretaria de Gestão de Pessoas- SEGP, com o auxílio técnico

da Secretaria Integrada de Saúde - SIS, deveria instruir procedimento administrativo
individualizado para reconhecimento do tempo de atividade especial com os seguintes
documentos, cumulativamente (SENADO, 2014):
I - Para o servidor que se enquadre na hipótese na alínea "a" do inciso I do art. 8º:7
a) Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), cujo preenchimento é de
responsabilidade da Coordenação de Pessoal Ativo - COOPA/SEGP, em conjunto
com médicos do trabalho ou engenheiros de segurança do trabalho, do quadro de
pessoal do Senado Federal;
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, Contrato de Trabalho ou
correlato para que verifique se as atribuições do emprego público, convertido em
cargo público pelo art. 243 da Lei nº 8.112, de 1990, são análogas às atividades
profissionais das categorias presumidamente sujeitas a condições especiais
estabelecidas no Anexo II, da Orientação Normativa nº 16/2013, da Secretaria de
Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
c) Portaria de nomeação do servidor para investidura em cargo público efetivo, cujas
atividades sejam análogas às dos profissionais das categorias presumidamente sujeitas
a condições especiais estabelecidas no Anexo II, da Orientação Normativa nº 16/2013,
da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
d) Parecer técnico elaborado pelos médicos do trabalho ou engenheiros de segurança
do trabalho do quadro de servidores efetivos do Senado Federal a respeito da
correlação entre as atribuições do cargo público e as atividades profissionais de
categorias presumidamente sujeitas a condições especiais.
II - Para os servidores que se enquadrem nas demais situações elencadas no art. 8º
deste Ato:8
a) Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), cujo preenchimento é de
responsabilidade da Coordenação de Pessoal Ativo - COOPA/SEGP, em conjunto
com médicos do trabalho ou engenheiros de segurança do trabalho, do quadro de
pessoal do Senado Federal.
b) Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) expedido por
médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho que, preferencialmente,
integre o Quadro de Pessoal do Senado Federal, podendo esse encargo ser atribuído a
órgãos ou entidades da Administração Pública Federal.
c) Parecer médico-pericial conclusivo elaborado sob a responsabilidade de médico
com especialização em medicina do trabalho lotado na SIS, descrevendo o
enquadramento por agente nocivo, indicando a codificação contida na legislação
específica e o correspondente período de atividade.

7
8

Enquadramento por categoria profissional.
Enquadramento por exposição a agente nocivo.
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5.1.3.1

O Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP
O Serviço de Soluções para Área de Recursos Humanos (SESRH), integrante do

PRODASEN, criou um sistema integrado com o ERGON (Software de gestão de recursos
humanos no âmbito do Senado) para elaboração dos Perfis Profissiográficos Previdenciários.
Trata-se de um sistema baseado em web, disponível no ambiente da intranet do Senado Federal
mediante acesso por senha e perfis de acesso específico.
Esse sistema tem sido alimentado, desde a sua entrada em funcionamento em
novembro de 2015, pelos profissionais do Serviço de Registro e Controle de Pessoal Efetivo
(SERCOPE) e pelos médicos do trabalho, atualmente lotados no Serviço de Saúde Ocupacional
e Qualidade de Vida no Trabalho (SESOQVT), ambos os setores vinculados à SEGP.
O SERCOPE é o responsável pelo preenchimento da sessão “Dados
Administrativos”, que contempla o campo “Profissiografia” do PPP. Nele são registradas de
forma particularizada o histórico de lotação e as atividades exercidas pelo trabalhador durante
todos os períodos de sua carreira. Os médicos do trabalho lotados no SESOQVT são
responsáveis pelo preenchimento da sessão “Registros Ambientais”, que importa as datas,
cargos e lotações da seção anterior.
Tendo em vista a Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.715, de 8 de
janeiro de 2004 (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2004), que veda ao médico do
trabalho, sob pena de violação do sigilo médico profissional, disponibilizar, à empresa ou ao
empregador equiparado à empresa, as informações da “Seção de Resultados de Monitoração
Biológica” do PPP, decidiu-se por não preencher esse campo no sistema informatizado.
A Diretoria-Geral (DIREG) é responsável por assinar eletronicamente o
documento, na qualidade de responsável pela instituição.
Após a conclusão do preenchimento dos diversos campos, o sistema tem uma tecla
virtual intitulada “Marcar PPP como finalizado”. Quando isso é feito para um servidor
específico, o seu PPP continua disponível na lista, porém guardando o status de finalizado. O
sistema conta ainda com a funcionalidade de “gerar pdf”, que permite a emissão consolidada
das informações alimentadas nas diversas telas em um documento único no formato “.pdf”.
Esse é o formato exigível para os documentos a serem tramitados no sistema SIGAD, o sistema
de gestão de documentos do Senado Federal.
No APÊNDICE I estão disponíveis algumas telas do sistema com o objetivo de
ilustrar a sua interface com o usuário.
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5.1.3.2

Laudos técnicos de insalubridade e periculosidade
Ao longo de sua história, foram elaborados e reconhecidos pelo Senado Federal 37

laudos técnicos periciais de insalubridade e periculosidade. Em uma única ocasião foi realizada
uma avaliação abrangente cobrindo todos os setores da Casa, tendo ocorrido em 2012 por força
de contratação do Serviço Social da Indústria (SESI). Naquela ocasião, foram realizadas
diversas medições ambientais que deram origem a 21 laudos técnicos, todos devidamente
reconhecidos e homologados pela instituição.
São esses 37 laudos técnicos que subsidiam o preenchimento da sessão “Registros
Ambientais” do PPP e as decisões da perícia médica nos processos de apuração do direito à
aposentadoria especial. O Quadro 7 apresenta os laudos e os setores aos quais se referem.
Quadro 7 – Laudos Técnicos de Insalubridade e Periculosidade emitidos para o Senado
Federal
Ano

Nº do Laudo

Setores interessados

1990

DRT/DF nº 148

Serviço médico, estofamento, biblioteca, arquivo, oficina mecânica,
reprografia.
Gráfica, oficina mecânica, hidráulica, carpintaria, usina geradora,
serviço médico da gráfica, copa.
Serviço médico, taquigrafia, manutenção eletrônica.

1992

DRT/DF nº 57

Gráfica.

1993

DRT/DF nº 83

Serviço médico.

1994

DRT/DF nº 11

Manutenção eletrônica, sala de telefonia, engenharia.
Serviço médico, transportes, arquivo, engenharia, biblioteca,
patrimônio, Prodasen, edifício principal e anexos.
Gráfica.

1981
1982

1996

DRT/DF nº 7353
DRT/DF nº 3390

DRT/DF nº 14

2002

DRT/DF nº 17

2003

DRT/DF nº 03

2003

DRT/DF nº 66

Gráfica.
Edifício principal e anexos, arquivo, rádio e TV Senado, manutenção
eletrônica, telecomunicações, Prodasen, serviço médico, transportes,
engenharia.
Gráfica.

2006

IBAMT s/n

Arquivo

2012

SESI/DF nos 01 a 21

Todo o Senado Federal

2013

Senado Federal nº 01

Residências oficiais

2013

Senado Federal nº 02

Manutenção eletrônica

2014

Senado Federal nº 01

Atendimento a eventos

2015

Senado Federal nº 01

Serviço técnico de TV

DRT/DF nº 36
2003

Fonte: elaboração própria.
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5.1.3.3

O parecer da perícia médica
Nos termos do Ato do 1º Secretário nº 18/2014 (SENADO, 2014), nos casos de

enquadramento por atividade ou categoria profissional, exige-se um parecer emitido por médico
do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho do quadro de servidores efetivos do Senado
Federal a respeito da correlação entre as atribuições do cargo público e as atividades
profissionais de categorias presumidamente sujeitas a condições especiais.
Quando o enquadramento se dá por efetiva exposição a agentes nocivos, exige-se o
parecer médico-pericial conclusivo, emitido por médico com especialização em medicina do
trabalho lotado na SIS, descrevendo o enquadramento por agente nocivo, indicando a
codificação contida na legislação específica e o correspondente período de atividade. A Figura
8 traz um modelo da conclusão emitida pela perícia médica em atendimento à determinação
normativa:

Figura 8 – Fragmento da conclusão de um parecer médico pericial emitido pelo médico do trabalho9.
Fonte: Sistema SIGAD, Senado Federal.

5.1.4

Resumo do enquadramento normativo vigente

O benefício da aposentadoria especial, no que tange aos servidores do Senado
Federal, é regulamentado pelos seguintes diplomas normativos: art. 40, § 4º da Constituição
Federal de 1988; Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998; arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991, por força da Súmula Vinculante STF nº 33, de 24 de abril de 2014; Orientação
Normativa SEGEP/MPOG nº 16, de 23 de dezembro de 2013; Instrução Normativa MPS/SPPS
nº 1, de 22 de julho de 2010; Ato do 1º secretário nº 18, de 22 de dezembro de 2014; Ato da
Diretoria-Geral nº 9, de 17 de janeiro de 2017.
9

O subscritor do parecer parcialmente transcrito é também o autor do presente trabalho.
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Figura 9 – Linha do tempo: aposentadoria especial no Senado Federal 1999 – 2017
Fonte: elaboração própria

98

5.2

AVALIANDO A OCORRÊNCIA DE ISOMORFISMO INSTITUCIONAL
O Quadro 8 apresenta uma síntese comparativa entre alguns aspectos do benefício

da aposentadoria especial nos âmbitos do RGPS, do RPPS e do Senado Federal.
Buscou-se, nas fontes consultadas, uma possível justificativa, à luz da teoria
institucionalista, para a existência de elementos isomórficos nos casos em que as variáveis eram
convergentes. Ainda obedecendo ao fluxograma estabelecido no capítulo anterior, os pontos
identificados como isomórficos entre as instituições foram classificados à luz dos conceitos
abordados durante a revisão da literatura, realizada no Capítulo 3.
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Quadro 8 – Comparação entre os regimes previdenciários e a normatização interna do Senado
Federal no tocante à aposentadoria especial.

VARIÁVEL

RGPS

RPPS10

Senado Federal

População-alvo

Trabalhadores

Servidor Público

Servidor Público

Tipo de filiação

Obrigatória

Obrigatória

Obrigatória

Regime de
financiamento

Repartição
simples
Orçamento
público
Contribuições
sociais

Repartição simples

Repartição simples

Orçamento público
Contribuições sociais

Orçamento público
Contribuições sociais

Fontes de custeio
Contribuição do
segurado

Não

Não

Não

Contribuição
patronal

0,5 a 6,0 % +
6,0; 9,0 ou
12,0%

Não há

Não há

Contagem
recíproca

Sim

Sim

Sim

Critérios de
concessão

Categoria
profissional
Agentes
nocivos

Categoria profissional
Agentes nocivos

Categoria profissional
Agentes nocivos

Idade mínima para
aposentadoria

Não

Não

Não

15, 20 ou 25
anos

15, 20 ou 25 anos

15, 20 ou 25 anos

Relação benefícioremuneração11

100%

Aos 25 anos:
71,42 % se homem
83,33 % se mulher

Aos 25 anos:
71,42 % se homem
83,33 % se mulher

Possibilidade de
continuar
exercendo a mesma
função após a
aposentadoria
especial

Não

Sim

Sim

Possibilidade de
conversão em
tempo comum

Sim

Não

Não

VARIÁVEL

RGPS

RPPS

Senado
Federal
Continua

Tempo de
contribuição

10

Leva em consideração o RPPS após a EC 41/2003 e não considera o estabelecimento do FUNPRESP, haja vista
não ter havido introdução de nenhum dispositivo especifico tratando da aposentadoria especial no novo regime.
11
Aplica-se ao servidor público a aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição esperado: 35 anos para
homem e 30 anos para mulher.
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Conclusão
Documentos
exigíveis12
Exigibilidade de
preenchimento da
sessão “resultados de
monitoração
biológica” do PPP
Exigibilidade do
parecer da perícia
médica
Vinculação
funcional do
médico perito

LTCAT e
Formulários
até 2003;
PPP a partir
de 2004

LTCAT e Formulários até 2003;
LTCAT e PPP a partir de 2004

Não

Não

Não

Agentes
nocivos

Agentes nocivos

Categoria profissional13
Agentes nocivos

Perito Médico
Previdenciário
INSS

Médico com especialização em
medicina do trabalho

Médico com especialização
em medicina do trabalho

LTCAT e PPP para todos os
períodos

Fonte: Elaboração própria.

O Quadro 8 evidencia diversos pontos de coincidência entre o RGPS, o RPPS e o
Senado Federal no tocante ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial. Tratam-se
de possíveis indícios de isomorfismo institucional, haja vista a aplicação do fluxograma
metodológico descrito no Capítulo 5.
É chegado, pois, o momento de responder à seguinte questão: é possível identificar
nessas coincidências indícios de isomorfismo institucional? Se sim, de qual de suas vertentes?

5.2.1

Variáveis coincidentes

Em primeiro lugar, faz-se necessário pontuar as coincidências dos valores das
variáveis entre o RPPS e o Senado Federal. Levando-se em consideração que os servidores do
Senado Federal são servidores abarcados pelo RPPS, resta evidente que toda a normatização
pertinente a este regime previdenciário se aplica, necessariamente, no âmbito do SF e isso
explica a coincidência quase total entre as variáveis. Assim, por exemplo, ao conceder à
aposentadoria especial aos seus servidores, o Senado não pode abrir mão de nenhuma das
exigências vigentes para o RPPS, embora possa, a seu critério e observadas as suas
particularidades, fazer adaptações ou exigências adicionais.
Houve, portanto, diferenças discretas envolvendo duas variáveis apenas:
documentos exigíveis e exigibilidade do parecer da perícia médica. O Senado Federal aceita
como formulário válido para comprovação de exposição apenas o PPP para todos os períodos,
12
13

Exclusivamente quando o critério de concessão é a exposição a fatores de risco.
Nesse caso, admite-se a manifestação por parte de engenheiro de segurança do trabalho.
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ao passo que no RPPS aceita-se também os demais formulários para períodos anteriores a 2003.
Isso porque nunca houvera, no âmbito do SF, o preenchimento de nenhum formulário nos
moldes especificados no Quadro 3. Assim, a Administração da Casa optou por uniformizar as
exigências e instruir um único documento para todos os períodos. Em relação à exigibilidade
da perícia médica, o SF optou por manter sua necessidade (podendo substituí-lo manifestação
do engenheiro de segurança do trabalho) mesmo nos casos em que o enquadramento se dá por
atividade profissional. Isso se deu com o objetivo de introduzir um componente técnico na
avaliação do direito, necessidade verificada quando das reuniões do grupo de trabalho
estabelecido pelo Portaria da Diretoria-Geral nº 2842/2014 (BRASIL, 2014e), cujos trabalhos
deram origem ao Ato do 1º Secretário nº 18/2014 (BRASIL, 2014f).
As seguintes variáveis apresentam valores coincidentes entre os três sistemas: tipo
de filiação, regime de financiamento, fontes de custeio, contribuição do segurado, contagem
recíproca, critérios de concessão, idade mínima para aposentadoria, tempo de contribuição,
exigibilidade de preenchimento da sessão “resultados de monitoração biológica” do PPP e
documentação exigível.
Uma variável tem os mesmos resultados para o RGPS e para o RPPS e um valor
diferente para o Senado Federal: exigibilidade do parecer da perícia médica.
5.2.1.1

Indícios de Isomorfismo Coercitivo

A Súmula Vinculante STF nº 33 (BRASIL, 2014 b) é o instrumento normativo que
obrigou o RPPS e consequentemente o Senado Federal a aplicar, no que couber, o art. 57 da
Lei n. 8.213/91, que diz respeito à aposentadoria especial. Assim, os critérios de concessão do
benefício e o tempo de contribuição são aspectos estabelecidos pelo art. 57 no contexto do
RGPS e que foram incorporados pelo RPPS por força da Súmula Vinculante.
As fontes de custeio da previdência (orçamento público e contribuições sociais) são
estabelecidas pela Constituição Federal de 1988. O art. 40 trata do RPPS e o art. 201, do RGPS.
Ambos dizem respeito a recursos do orçamento e de contribuições realizadas pelos empregados
(ou servidores), empregadores (ente federativo), por exemplo.
A contagem recíproca de tempo de serviço entre regimes diversos está prevista no
§ 9º do art. 201 da CF e vale, inclusive, para as questões previdenciárias relativas à
aposentadoria especial.
Há, portanto, uma norma legal (ou uma decisão judicial) que obriga um regime
previdenciário a se espelhar em outro no que concerne a essas quatro variáveis, podendo ser
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consideradas essas coincidências indícios de isomorfismo institucional em sua vertente
coercitiva.
5.2.1.2

Isomorfismo Mimético

As Leis nº 8.112/90 e 8.213/91 estabelecem a filiação obrigatória dos servidores e
trabalhadores, respectivamente, ao RPPS e ao RGPS, respectivamente, não havendo uma norma
supralegal que obrigue a essa convergência.
Tanto no RGPS quanto no RPPS o regime de financiamento é do tipo repartição
simples, pois tanto a Lei nº 8.112/90 quanto a Lei nº 8.213/91 estabelecem a participação do
trabalhador ou servidor, respectivamente, no financiamento dos benefícios previdenciários sem
individualizar a destinação dos recursos pagos.
Não existe a previsão de contribuição específica dos segurados (trabalhadores ou
servidores) para custear o benefício da aposentadoria especial, nos moldes do que ocorre com
a contribuição patronal no RGPS. Trata-se de uma prática já vigente no contexto da
aposentadoria especial no RGPS que foi incorporado pelo RPPS (e pelo Senado) por imitação
simples.
Não há exigência de idade mínima para fazer jus ao benefício da aposentadoria
especial em nenhum dos regimes. Trata-se de uma prática vigente no RGPS e incorporada pelo
RPPS por uma questão lógica: se o benefício da aposentadoria especial corresponde a uma
aposentadoria por tempo de contribuição obtida por meio de critérios especiais que visam a
evitar a exposição prolongada do trabalhador a fatores de risco ou agentes nocivos, não faz
sentido a exigência de uma idade mínima para sua obtenção, sob pena de nulidade do próprio
conceito de AE.
Em relação aos documentos exigíveis, há uma discreta divergência na notação das
variáveis, que decorre de um nível um pouco maior de exigências realizado no âmbito do RPPS
e do Senado Federal. Em linhas gerais, os documentos exigíveis são os mesmos quando o
critério de concessão é a exposição a fatores de risco: LTCAT e Formulários até 2003 e PPP
após 2004 no RGPS; LTCAT e Formulários até 2003 e LTCAT e PPP após 2004 no RPPS;
LTCAT e PPP para todos os períodos no Senado Federal. Ou seja, as diferenças decorrem de
pequenos ajustes por períodos, embora os documentos prescritos sejam os mesmos.
Tanto o RGPS quanto o RPPS exigem o parecer da perícia médica quando o critério
de concessão é a exposição a agentes nocivos. Trata-se de uma boa prática já em vigência no
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âmbito do RGPS e que foi incorporada pelo RPPS por conferir ao processo de reconhecimento
do direito à aposentadoria especial um embasamento técnico mais sólido.
Não havendo uma norma legal ou uma pressão social que determinassem as
coincidências observadas na análise dessas variáveis, pode-se entender que as semelhanças
decorrem da apropriação de práticas já vigentes e socialmente aceitas em um ambiente de falta
de regulamentação jurídica prévia, ou simplesmente a adoção de uma boa prática já vigente em
outro regime. Trata-se, pois, de isomorfismo institucional em sua vertente mimética.
5.2.1.3

Isomorfismo Normativo
Os médicos do trabalho das empresas ou dos órgãos públicos estão desobrigados de

preencher a sessão “resultados de monitoração biológica” do PPP por força da Resolução do
Conselho Federal de Medicina nº 1.715, de 8 de janeiro de 2004 (CONSELHO FEDERAL DE
MEDICINA, 2004). Trata-se, pois, de uma determinação, exarada por um conselho
profissional, com impacto geral sobre todas as instituições que necessitam preencher o PPP para
fins previdenciários.
Em relação à vinculação funcional do médico perito responsável pela emissão do
parecer técnico, encontramos valores nominais divergentes nas variáveis. Essa divergência,
entretanto, decorre da uma estrutura orgânica das instituições, mais do que da formação técnica
dos profissionais. O perito médico previdenciário, é o responsável pelas análises técnicas de
infortunística (doenças ocupacionais e acidentes de trabalho) no âmbito do INSS. Exige-se
desse profissional, pois, profundos conhecimentos relativos às normas de saúde e segurança do
trabalho.
No âmbito dos órgãos públicos, o médico que possui conhecimentos e formação
semelhantes, com capacidade para opinar em processos previdenciários e trabalhistas, é o
médico com especialização em medicina do trabalho. No caso presente, portanto, resta evidente
que a opção do RPPS pelo médico do trabalho enquanto responsável pelas análises técnicas
decorre do tipo de conhecimento que esse profissional tem, e que é semelhante ao conhecimento
exigido dos peritos médicos previdenciários do INSS.
Tendo em vista que as semelhanças encontradas nas variáveis decorrem de uma
determinação emitida por um conselho profissional ou estão vinculadas aos conhecimentos
técnicos que determinadas categorias profissionais detém, estamos diante do isomorfismo
institucional em sua vertente normativa.
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O Quadro 9 resume as variáveis que apontam a ocorrência de isomorfismo
institucional:
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Quadro 9 – Variáveis coincidentes por tipo de isomorfismo .
VARIÁVEIS
VERTENTE DO
EVIDÊNCIAS
COINCIDENTES
ISOMORFISMO
 Fontes de custeio;
 Contagem
recíproca;
 Critérios de
concessão;
 Tempo de
contribuição.
 Tipo de filiação;
 Regime de
financiamento;
 Contribuição do
segurado;
 Idade mínima para
aposentadoria;
 Exigibilidade do
parecer da perícia
médica;
 Documentos
exigíveis
 Preenchimento da
sessão “resultados
de
monitoração
biológica” do PPP;
 Vinculação funcional
do médico perito.

-Pressões formais ou informais exercidas sobre
organizações.
-Respostas a expectativas culturais da sociedade.
Coercitivo

“A mudança organizacional é uma resposta direta a ordens
governamentais” (DIMAGGIO;POWELL; 2005, p. 77)

-Incerteza
-Ausência de regulamentação
-Metas ambíguas
-Adoção de práticas consolidadas

Mimético

“As organizações tendem a tomar como modelo em seu
campo outras organizações que elas percebem ser mais
legítimas ou bem-sucedidas” (DIMAGGIO; POWELL; 2005 p.
79)
“Organizações que incorporam em suas estruturas formais
elementos socialmente legitimados e racionalizados
maximizam sua legitimidade e aumentam seus recursos e
capacidade de sobrevivência” (MEYER;
ROWAN, 1977, p. 352).
-Profissionalização
-Regras de corporações profissionais

Normativo

Fonte: SANTANA, 2015, modificado.

“Associações profissionais e de investigação
constituem outro veículo para definição e promulgação
de regras normativas sobre comportamento organizacional
e profissional”(DIMAGGIO;POWELL; 2005, p. 80) .

FONTES JUSTIFICADORAS
Constituição Federal: previsão de fontes de
custeio e contagem recíproca.
Súmula Vinculante nº 33: criterios de
concessão e tempo de contribuição identicos
ao prescrito no art. 57º da Lei nº. 8.213/91.

Leis 8.112/90 e 8.213/91: tipo de filiação,
regime de financiamento, contribuição do
segurado, idade mínima.
Adoção de um modelo já legitimado
socialmente.
Instrução Normativa INSS/PRES nº 77/2015
e Orientação Normativa MPOG nº 16/2013:
documentos exigíveis.

Resolução do Conselho Federal de Medicina
nº 1.715/2004: veda o preenchimento da
sessão em respeito ao sigilo profissional.
Conhecimentos compartilhados entre o
perito médico previdenciário e o médico do
trabalho.

106

5.2.2

Variáveis divergentes
Em pelo menos 5 variáveis, não houve convergência entre os regimes.
A divergência na população-alvo do benefício da aposentadoria especial se deve ao

fato de o RGPS admitir trabalhadores (celetistas) e o RPPS admitir servidores públicos
(estatutários), com regimes trabalhistas próprios.
Outra divergência diz respeito à contribuição patronal específica para custear o
benefício da aposentadoria especial. No RGPS, está prevista uma contribuição adicional que
pode variar de 0,5 a 6% sobre a folha de pagamento da empresa e se destina a custear a
aposentadoria especial e o benefício previdenciário do auxílio-acidente de trabalho.
A relação benefício-remuneração é inferior a 100% no RPPS porque a EC 41/2003
passou a exigir a somatória de idade com tempo de contribuição para obtenção do benefício
com valor integral. Caso o servidor decida de fato se aposentar, sofrerá o redutor decorrente da
aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição.
A perda salarial experimentada pelo servidor (e não pelo trabalhador) caso decida
gozar a aposentadoria especial é compensada pela possibilidade é parcialmente compensada
pelo dispositivo normativo (BRASIL, 2013) que autoriza a percepção do abono permanência e
exercício da mesma atividade profissional que ensejou o direito à aposentadoria especial.
Ao servidor público, não é permitida a conversão de tempo laborado em condições
especiais em tempo comum para fins de aposentadoria, como ocorre para os trabalhadores
vinculados ao RGPS. A Súmula Vinculante nº 33/2014 e o Art. 24 da Orientação Normativa
SEGEP/MPOG nº 16 são convergentes no sentido de exigir a edição de Lei Complementar para
regulamentar o assunto.

5.3

AVALIAÇÃO DA OCORRÊNCIA E DO GRAU DE INSTITUCIONALIZAÇÃO
DO NOVO RITO PROCESSUAL
Levando-se em consideração que essa aferição foi realizada por meio de entrevista

semiestruturada, com apresentação dos mesmos questionamentos a todos os entrevistados,
julgamos conveniente apresentar as respostas obtidas junto aos servidores para cada uma das
questões, comparando-as quando cabível.
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A primeira pergunta trouxe respostas que impactaram inclusive outros capítulos
deste trabalho. Três servidores reconheceram o fluxograma descrito na Figura 9 como sendo
um espelho da realidade do rito processual adotado na prática, validando-o. Um dos servidores
demonstrou dúvidas em relação aos passos finais do processo, sem saber especificar qual seria
a inadequação. Dois servidores, entretanto, apontaram com segurança um erro na representação
gráfica do processo. Segundo ambos, não há o passo 5 após a revisão dos pareceres da Medicina
do Trabalho que é feita pela DIREG. Segundo ambos, não há a previsão de vistas do servidor
após a conferência da DIREG, sendo o processo tramitado diretamente para a COBEP. Segundo
ambos, as vistas ao servidor ocorrem apenas após a publicação da conclusão do processo no
BASF.
Este signatário já tinha acompanhado em algumas ocasiões tramitação conforme a
descrita na Figura 6, passo 5. Trata-se, porém, de um fluxo de exceção, que ocorreu em poucas
ocasiões, quando se tratava de servidores ansiosos pela conclusão do processo e que
acompanhavam ativamente a tramitação dos processos. Em alguns casos, logo após a emissão
dos pareceres da perícia médica e suas revisões pela DIREG, esta foi acionada diretamente pelo
servidor, questionando as conclusões da perícia. Apenas em alguns casos, em função dos
indícios de erros apontados pelos servidores interessados, a DIREG encaminhou precocemente
o processo à Comissão de Justificação. Isso, contudo, não se travestiu em prática contumaz.
Assim, este signatário conferiu junto ao sistema SIGAD o fluxo de tramitação processual até a
publicação de alguns processos, constatando que os dois servidores que apontaram a
divergência tinham razão.
Assim, foi retificado o fluxograma originalmente apresentado aos servidores. A
Figura 7, constante do Capítulo 5, apresenta um modelo mais adequado, mais próximo da
realidade processual, já tendo por base as considerações dos entrevistados.
As respostas à segunda questão vão ao encontro das impressões iniciais do autor.
Dois entrevistados apontaram que o Ato tornou a concessão do direito possível do ponto de
vista prático. Cinco entrevistados apontaram que o Ato estabeleceu um rito processual bem
definido, com etapas transparentes e que norteiam a atuação dos responsáveis pelas diversas
etapas da instrução processual.
Uma consideração interessante foi feita pelo servidor da COBEPE, no sentido da
institucionalização do novo rito processual. Nas palavras do entrevistado, “(...) é um
procedimento que caminha sozinho, não precisa de intervenção do servidor pra passar pro setor,
pra agilizar”. Essa é justamente uma das características de um procedimento institucionalizado,
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o automatismo do fluxo processual, que funciona independente de quem seja o indivíduo
responsável pela instrução ou tramitação processual.
A terceira pergunta pede que os interessados se manifestem sobre os pontos
negativos do novo rito processual ou suas dificuldades práticas no enfrentamento dos processos
de

reconhecimento

do

direito

à

aposentadoria

especial.

Dois

entrevistados,

surpreendentemente, não identificam nenhum ponto negativo no novo rito processual. Um dos
entrevistados apontou questões culturais como um problema a ser superado. Segundo ele, o
Senado tinha uma mentalidade de conceder com certa facilidade e sem critérios objetivos os
benefícios solicitados pelos servidores e o Ato veio mexer com esse costume, estabelecendo
regras claras para a concessão. Um dos entrevistados, por sua vez, apontou a falta de um sistema
de gestão de informações, a falta de uma base de dados unificada a ser consultada e alimentada
durante a instrução dos processos.
A opinião mais prevalente, entretanto, em relação aos pontos fracos do novo rito
processual diz respeito à pobreza de informações, principalmente as relativas à profissiografia.
Três dos entrevistados apontaram essa dificuldade, alegando que há uma grande lacuna de
registros que dificulta, e em alguns casos mesmo impede, o adequado preenchimento do campo
profissiografia do PPP. O período onde há mais dificuldades é o que antecede a fusão entre a
Gráfica e o Prodasen com o Senado Federal.
A quarta pergunta vislumbrou o entendimento dos entrevistados em relação à
possibilidade de os taquígrafos e assessores parlamentares virem a receber tratamento
previdenciário especial. Quatro dos entrevistados foram categóricos ao afirmar que não
vislumbram essa possibilidade, sendo que dois deles apontaram a atual conjuntura políticoeconômica brasileira para sustentar seus argumentos. Um entre os quatro que não vislumbram
a possibilidade sustenta que o motivo é a falta de preocupação com o tema por parte dos próprios
servidores potencialmente interessados. Disse, por exemplo, que nunca viu nenhum taquígrafo
ou assessor parlamentar solicitar a concessão do benefício previdenciário. Um dos entrevistados
não soube opinar sobre o tema e apenas um alegou que seria sim possível do ponto de vista
jurídico conceder o benefício previdenciário a essas categorias, mas reforçou a necessidade de
engajamento político por parte dos potenciais interessados.
A quinta pergunta visou a avaliar a percepção dos entrevistados sobre o futuro do
rito processual estabelecido pelo Ato nº 18/2014 do Primeiro Secretário. Nessa questão, cinco
dos entrevistados foram apontaram que o Ato caminha para a consolidação em decorrência de
seus méritos. Dentre esses, três deles sugerem que essa consolidação se dará, mas que mudanças
pontuais tendem a ocorrer para fazer pequenos ajustes processuais ou mesmo para atender
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legislações ou normas supervenientes. Assim, para esses entrevistados, a mudança que ocorrer
se dará como um processo de evolução natural da normatização. Apenas um dos entrevistados
apontou que o Ato caminha para uma alteração. Afirmou, contudo, que as alterações se darão
em função de mudanças legislativas exteriores ao próprio Ato, não por uma qualidade (ou falta
de) intrínseca. Nenhum dos entrevistados sinalizou no sentido de uma extinção ou queda em
descrédito ou esquecimento por parte do novo Ato.
A sexta pergunta era aberta e procurava captar informações ou opiniões adicionais
não contempladas nas perguntas anteriores. De maneira geral, os entrevistados resumiram em
suas respostas as ponderações exaradas nas perguntas anteriores.
Duas ponderações feitas na resposta à sexta pergunta, entretanto, merecem especial
destaque, haja vista o objetivo principal deste trabalho, que é avaliar a institucionalização do
novo rito processual. Um dos servidores, em seu discurso, assim afirmou (APÊNDICE IV):
“(...) eu me sinto assim bastante feliz porque sinto que esse trabalho ele não deve parar
aqui, ele deve sim ir para a academia, ele deve percorrer outros caminhos e a academia
é o lugar certo para os melhores debates, porque uma vez que isso chegue aos
interessados na matéria nós podemos ter no futuro atos muito melhores e
aperfeiçoados como fruto desses debates que vão acontecer”.

Outro servidor assim afirmou em sua resposta à questão aberta (APÊNDICE IV):
“(...) até onde nós sabemos a questão da implantação e do próprio Ato, ele tem servido
até como benchmarking para outros órgãos. Nós ficamos sabendo que pessoas de
outros órgãos vieram conhecer o rito do perfil profissiográfico, como eles elaboram,
então eu acho que o ato foi muito positivo pra Casa”.

Essas duas ponderações têm especial significado porque indicam a ocorrência de
dois fenômenos relevantes num processo de institucionalização, conforme apontado no subitem
3.4 e na Figura 3: o monitoramento interorganizacional e a teorização, nos moldes propostos
por Tolbert e Zucker (1999).
Assim, a inovação representada pelo Ato, conforme o modelo teórico apontado,
teve fatores desencadeantes. Pode-se dizer que a demanda intensa por parte dos servidores
interessados e a pressão exercida pelo Sindilegis exerceram as vezes de forças do mercado. A
Súmula Vinculante nº 33/2013, decisão judicial com força de lei, indubitavelmente se enquadra
no fator legislação. A instalação do sistema SIGAD (Sistema de Gestão Arquivística e
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Documental) estabeleceu no Senado Federal a digitalização e tramitação exclusivamente
eletrônica de processos, criando condições propícias à instrução processual nos moldes
preconizados pelo Ato nº 18/2014. Aliada ao desenvolvimento do Sistema PPP por parte do
Prodasen, representam inequivocamente o fator mudanças tecnológicas nos termos
estabelecidos por Tolbert e Zucker (1999).
Imediatamente após a inovação estabelecida pelo Ato, houve um período de
habitualização. Durante essa fase, foi criado o sistema PPP por parte do Prodasen, foram feitos
os devidos ajustes no sistema a pedido dos setores interessados, foi estabelecida a Comissão de
Justificação prevista no Ato, e começaram a ser instruídos os primeiros processos sob o novo
rito. Foi ainda realizada uma campanha de publicidade para o público interno com o objetivo
de informar às pessoas como seriam instruídos os processos e como seriam sanadas eventuais
inconsistências. Nesse sentido, foi realizada, em 21/09/2015, no Auditório Petrônio Portela,
após ampla divulgação na intranet, uma apresentação do novo rito processual, tendo havido
grande participação por parte dos servidores, que na ocasião puderam esclarecer dúvidas a
respeito do novo procedimento. Na mesma ocasião, foi distribuída aos colaboradores uma
cartilha contendo orientações relativas ao novo rito processual (anexo XI).
Ainda no período de habitualização, foram analisados sob o novo rito processual,
entre novembro de 2015 e abril de 2017, um total de 351 processos. Esse período foi marcado
por intenso intercâmbio entre os setores envolvidos nas diversas etapas do processo,
consolidando-se assim o rito processual resumido na Figura 3.
Paulatinamente, em concomitância com o processo de habitualização, o novo rito
processual adotado pelo Senado Federal passou a ser objeto de pesquisa acadêmica, como o
prova o presente trabalho. Ao longo das disciplinas do curso de Mestrado Profissional em Poder
Legislativo, este subscritor apresentou alguns aspectos do trabalho que vinha sendo
desenvolvido no Senado Federal, seja em seminários, seja em trabalhos de conclusão de
disciplinas. Tal fato denota um interesse acadêmico em relação ao novo rito processual
estabelecido pelo Ato nº 18/2014 do Primeiro Secretário. A resposta do assessor técnico da
Primeira Secretaria à sexta pergunta apresentada durante sua entrevista (Apêndice IV) também
endossa a ideia de que tem ocorrido o fenômeno da teorização descrito por Tolbert e Zucker
(1999).
Além da teorização, pode-se dizer que tem ocorrido ainda um monitoramento
interorganizacional, na medida em que outros órgãos tem se interessado pelo que está sendo
feito pelo Senado Federal, tendo ocorrido inclusive algumas visitas aos órgãos da Casa
responsáveis pela elaboração do PPP. A resposta do servidor do Serviço de Auditoria de
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Admissões e Concessões à sexta pergunta da entrevista (Apêndice IV) corrobora essa
afirmativa.
Assim, tendo sido observados os fenômenos da teorização e do monitoramento
interorganizacional, pode-se inferir que o rito processual estabelecido pelo Ato nº 18/2014 do
Primeiro Secretário passou pelas fases da inovação e da habitualização e, no momento,
encontra-se na etapa de objetificação.
É possível ainda inferir, a partir das respostas que cinco entre os seis entrevistados
deram à quinta pergunta, que o Ato caminha para uma sedimentação nos moldes preconizados
por Tolbert e Zucker (1999). Isso porque vários impactos positivos foram apontados por parte
dos seis entrevistados, não tendo sido registrada praticamente nenhuma resistência de grupo.
O assessor técnico da Primeira Secretaria, na resposta à terceira pergunta, atesta a ocorrência
de defesa de grupo de interesse, na medida em que alguns advogados têm apresentado recursos
às decisões de concessão questionando a admissibilidade de determinados elementos
probatórios por parte da Administração. Essa defesa, entretanto, como aponta o próprio
entrevistado, tem se restringido a aspectos técnicos pontuais do procedimento probatório, e não
ao rito processual em si. Outrossim, o fato de vários servidores estarem conseguindo enfim
gozar o benefício faz com que o Ato encontrasse apoiadores em diversos setores da Casa.
É provável, portanto, que o Ato sobreviva ao teste do tempo, seja pelos méritos de
seus impactos positivos, seja pela falta de resistência de grupo ou pela defesa de grupo de
interesse não voltada para o rito processual em si ou atuando favoravelmente. Se isso de fato
ocorrer, estaremos diante de uma sedimentação, concluindo-se o ciclo de processos inerentes
à institucionalização, estabelecido por Tolbert e Zucker (1999). O Quadro 10 apresenta os
Fatores Determinantes do Processo de Institucionalização e sua aplicabilidade ao caso do
Senado Federal.
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Quadro 10 – Fatores Determinantes do Processo de Institucionalização
Etapas do Processo de
Institucionalização
Habitualização
ou
pré-institucionalização
Objetificação
ou
semi-institucionalização

Fatores
Institucionais
Forças do mercado
Legislação

- Súmula Vinculante nº 33/2013 - STF

Mudanças
tecnológicas
Monitoramento
organizacional

- SIGAD (processo eletrônico)
- Sistema PPP
- Visitas de integrantes de outros órgãos da
Administração

Teorização

- Pesquisa científica em nível de mestrado

Impactos positivos
Sedimentação
ou
institucionalização total

Fatores Inibidores / Motivadores
Identificados no Caso
- Exigênica por parte dos servidores
- Pressão política exercida pelo sindicato

Resistência de
grupo
Defesa de grupo de
interesse

Fonte: Guerreiro, 2005, modificado.

- Efetivação do Direito
- Segurança processual
- Transparência
- Bons resultados iniciais
- Reduzida resistência por parte dos agentes
envolvidos direta ou indiretamente no
processo
- Existência de muitos grupos favoráveis à
mudança
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CONCLUSÃO
O Poder Legislativo, de forma atípica, exerce também a função administrativa do
Estado. A apuração do direito e a concessão da aposentadoria especial aos seus servidores faz
parte das funções administrativas que devem ser exercidas pelo Senado Federal enquanto casa
legislativa.
Conforme apresentado, o benefício previdenciário da aposentadoria especial do
servidor público, previsto na Constituição Federal de 1988, ainda carece de regulamentação
legislativa. A carta magna estabelece a possibilidade do direito, mas exige edição de Lei
Complementar que o normatize.
A omissão legislativa foi parcialmente suprimida pela Súmula Vinculante nº 33, de
24 de abril de 2014, que determinou a aplicação, no que couber, das normas previdenciárias
válidas para o RGPS também ao funcionalismo público.
Assim, vários órgãos públicos, e em particular o Senado Federal, se viram diante
de um cenário de incerteza, decorrente da precariedade das informações pregressas e da falta
de rotinas previamente estabelecidas para proceder ao reconhecimento do direito à
aposentadoria especial de seus servidores.
Essa alteração na situação jurídica da aposentadoria especial do servidor público
tornou as estruturas regulatórias e os procedimentos de apuração do direito então vigentes
ineficazes, indicando o momento de inovar (Tolbert e Zucker, 1999).
A mudança institucional, conforme se verificou nesse trabalho, se deu pela via do
isomorfismo institucional, em suas vertentes coercitiva, mimética e normativa. Essa teoria,
como se verificou por meio da comparação entre variáveis que caracterizam os sistemas
previdenciários, justifica a grande semelhança entre o RGPS e o RPPS no que tange à
aposentadoria especial.
O que se verificou, de maneira geral, é que o RPPS (e nessa baila também o Senado
Federal) incorporou pela via isomórfica praticamente todas as exigências já vigentes para o
RGPS, acrescentando alguns requisitos. Por exemplo, nos casos em que o reconhecimento do
direito se deu por exposição a agentes nocivos, o RPPS exige a apresentação do LTCAT (ou
seu substituto) em todas as circunstâncias, independente da apresentação do PPP14. O Ato nº
18/2014 do Primeiro Secretário do Senado Federal vai além: exige o LTCAT e o PPP em todas
as circunstâncias, bem como a manifestação técnica de médico do trabalho ou engenheiro de

14

O PPP dispensa a apresentação do LTCAT no âmbito do RGPS.
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segurança do trabalho mesmo nos casos em que o enquadramento da atividade como especial
se deu por categoria profissional.
É interessante destacar o predomínio do isomorfismo coercitivo e do mimético em
relação ao normativo. Esse achado pode ser explicado pelo princípio constitucional da
legalidade, que é compulsório para a Administração Pública (coercitivo), e também pelo fato
de que os gestores públicos em geral buscam exemplos de sucesso, principalmente “sucesso
jurídico” (entendimentos já pacificados), para fundamentarem as suas decisões (mimético)
diante de contextos de incerteza normativa.
Verificamos ainda que a apropriação isomórfica por parte do RPPS dos preceitos
vigentes para o RGPS, de maneira geral, foi benéfica ao servidor, na medida em que permitiu
que o direito à aposentadoria especial aos servidores que trabalharam expostos a agentes
nocivos à saúde ou integridade física, previsto na Constituição, pudesse ser verificado na
prática.
A apropriação isomórfica simples, entretanto, não contemplou as necessidades de
todas as categorias de servidores públicos. O que se observou na prática foi que categorias que
laboram sob pronunciado estresse, sujeitas a condições de trabalho adversas e
reconhecidamente nocivas à saúde, deixaram de ser contempladas porque só existem na
Administração Pública e, mais especificamente, no âmbito do Poder Legislativo. É o caso dos
assessores parlamentares e dos taquígrafos. O RGPS, a despeito do risco à saúde que essas
profissões representam, não contempla essas categorias porque elas simplesmente inexistem na
iniciativa privada. Assim, quando o RPPS e particularmente o Senado Federal importam normas
originalmente desenvolvidas para contemplas os trabalhadores do RGPS, categorias que
existem exclusivamente na Administração Pública, e particularmente no Poder Legislativo,
ficam descobertas.
Essa lacuna só pode ser sanada por meio de regulamentação específica para o
serviço público. É necessário, pois, que o legislador, ao regulamentar o tema aposentadoria
especial por meio da esperada lei complementar, tenha em mente a existência de categorias
específicas do serviço público e que também merecem um tratamento previdenciário
diferenciado.
O presente trabalho concluiu ainda que o rito processual estabelecido pelo Ato nº
18/2014 do Primeiro Secretário caminha no sentido da institucionalização, nos moldes
descritos por Tolbert e Zucker (1999).
Os resultados apresentados no Apêndice II corroboram esse pensamento, pois
indicam que a metodologia desenvolvida pelo Senado Federal para reconhecer o direito à
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aposentadoria especial de seus servidores está atendendo, em certa medida, às expectativas da
Administração e dos próprios servidores. Isso porque, até o momento, após a análise de 351
processos, apenas 34 (9,68%) resultaram em requerimentos de revisão por parte da Comissão
de Justificação Administrativa, até o momento.
Não se pode, entretanto, assegurar que o procedimento em curso esteja isento de
imperfeições. Até o momento, ainda não houve a análise por parte do TCU das aposentadorias
especiais concedidas com base no novo rito processual adotado pelo Senado Federal. Embora
os parâmetros de trabalho atualmente em uso estejam, aparentemente, em consonância com os
acórdãos e demais orientações exarados pelo do tribunal, apenas a ratificação reiterada de um
volume substancial de aposentadorias especiais pela corte de contas permitirá que se conclua
pela rigorosa adequação do método.
Nesse sentido, convém que estudos adicionais se concentrem, ao longo dos
próximos anos, nas manifestações do Tribunal de Contas da União sobre as aposentadorias
especiais concedidas pelo Senado Federal a partir de novembro de 2015.
O presente trabalho, além da evidente conotação acadêmica indispensável a um
trabalho de conclusão de curso de mestrado profissional, tem ainda o objetivo de divulgar
perante a Administração Pública lato sensu o rito processual desenvolvido pelo Senado Federal
para reconhecer o direito à aposentadoria especial de seus servidores. Isso porque vários órgãos
ou entidades públicos enfrentam problemas semelhantes no que concerne à aposentadoria
especial e podem inclusive se apropriar do modelo desenvolvido por esta Casa Legislativa,
respeitadas as particularidades locais. Como se trata de um modelo de trabalho que caminha
para a consolidação, é possível que a adoção de seus preceitos represente significativa economia
processual para outros órgãos.
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APÊNDICE I – O PROGRAMA PPP DESENVOLVIDO PELO SENADO
FEDERAL
Conforme apresentado no Capítulo 3, profissionais lotados em setores diversos da
Casa atuam no preenchimento dos campos do Perfil Profissiográfico Previdenciário. Tendo em
vista que o Senado Federal utiliza o processo eletrônico15, o documento final resultaria
fragmentado após tramitação nos diversos setores da casa. Assim, verificou-se a necessidade
utilizar um sistema único que permitisse aos diversos responsáveis alimentar as informações
pertinentes e, ao fim, gerar um documento único que pudesse ser incorporado ao processo
eletrônico.
Para atender a essa demanda, a Diretoria-Geral solicitou à Secretaria de Tecnologia
da Informação (PRODASEN) o desenvolvimento de um sistema que atendesse a essa demanda
dos atores envolvidos no processo de preenchimento dos campos do PPP.
O PRODASEN, seguindo as diretrizes estabelecidas pelos profissionais que viriam
a utilizar o sistema, desenvolveu o programa “Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)”.
Trata-se de um sistema ambientado na web e integrado ao Sistema Ergon, que é o
software utilizado no âmbito do Senado Federal para gerenciamento de informações funcionais
de seus servidores.

15

O Senado Federal utiliza o sistema SIGAD. Nesse sistema, o usuário elabora documentos em formato PDF e os
anexa ao corpo do processo digital, tramitando este para os setores competentes.
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Figura 10 – Tela inicial do sistema PPP
Fonte: Sistema PPP, Senado Federal.
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Figura 11 – Aspecto da sessão “Profissiografia” após preenchimento dos dados pelo SERCOPE
Fonte: Sistema PPP, Senado Federal.
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Figura 12 – Tela “editar fatores de risco” do sistema PPP.
Fonte: Sistema PPP, Senado Federal.
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Figura 13 – Aspecto final do documento em .pdf.
Fonte: Sistema PPP, Senado Federal.
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APÊNDICE II – RESULTADOS OBTIDOS PELO SENADO FEDERAL APÓS
18 MESES DE TRABALHO SOB O NOVO RITO PROCESSUAL

Neste Apêndice, cumpre-se um dos objetivos do presente trabalho: apresentar os
resultados iniciais obtidos após 18 meses de trabalho sob a égide do novo rito processual estabelecido
pelo Ato do 1º Secretário nº 18, de 22 de dezembro de 2014 (BRASIL, 2014f).
Será ainda detalhado o mecanismo de levantamento de dados empregado para se obter os
resultados apresentados.

1 VARIÁVEIS PARA OBTENÇÃO DOS RESULTADOS INICIAIS DO
TRABALHO DESENVOLVIDO NO SENADO FEDERAL
Para a compilação dos resultados iniciais, foi elaborada uma planilha no programa Excel.
Ela contém dados importados do banco utilizado pelo programa “Perfil Profissiográfico
Previdenciário” e informações levantadas a partir de análise individual dos despachos da perícia
médica. Sua organização se dá na forma de colunas, onde são as variáveis estabelecidas, e linhas
organizadas em ordem numérica pelo número atribuído a cada servidor que teve processo analisado.
Esse mecanismo foi adotado porque todos os servidores que solicitam a contagem de
tempo laborado sob condições especiais têm seus registros profissiográficos lançados no sistema.
Após a análise e despacho por parte da perícia médica e consequente preenchimento do Perfil
Profissiográfico Previdenciário do servidor, este recebe o status de “finalizado” no programa.
Para os servidores cujo critério de enquadramento foi a efetiva exposição a agentes
nocivos (físico, químico ou biológico) à saúde ou integridade, não houve a necessidade de consulta
aos despachos individuais, haja vista que o risco só era reconhecido pela perícia médica nos despachos
após ser lançado e homologado no sistema PPP.
No caso dos servidores cujo enquadramento se deu por categoria profissional, o
mecanismo utilizado neste levantamento foi a análise individual direta dos pareceres emitidos pela
perícia médica e arquivados, nos formatos Word e PDF, em pasta compartilhada no drive “U” da
Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGP). Assim se deu porque, nesses casos, nem sempre havia o
preenchimento do campo “exposição a fatores de risco” no programa. Dessa forma, houve a
necessidade de alimentação manual dos dados na planilha, levando-se em consideração os períodos
e as lotações reconhecidos pela perícia médica.
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Neste ponto, é preciso detalhar uma peculiaridade da gestão do Senado Federal. Ao longo
da existência dessa Casa Legislativa, houve inúmeras modificações na nomenclatura dos setores
integrantes da estrutura administrativa da organização. A alteração nos nomes de um setor ou do
cargo ocupado por um servidor gerava um novo lançamento na pasta funcional do servidor e/ou no
sistema informatizado de gestão de pessoal em uso. Essas alterações também foram transpostas para
o sistema PPP, resultando em alguma confusão relativa à nomenclatura dos setores, com o lançamento
de múltiplos intervalos de tempo para um mesmo servidor numa mesma lotação e desempenhando as
mesmas atividades. Essa problemática será abordada no subitem 1.1.2.
As seguintes variáveis serão levantadas para cada servidor e cada período laborado:

1.1 Nome do servidor
A planilha em Excel fornecida pelo PRODASEN, mais especificamente pelo Serviço de
Soluções para Área de Recursos Humanos (SESRH), contém na primeira coluna o número atribuído
ao servidor e na segunda coluna seu nome completo. Este nome se repete por quantas linhas quantos
forem os períodos registrados em seu histórico funcional.
Trata-se de uma variável qualitativa do tipo nominal. Servirá apenas para orientar o
tratamento dos dados, haja vista que não serão expostos os nomes dos servidores na apresentação dos
resultados.

1.2 Lotação
Na segunda coluna da planilha, constará a lotação do servidor a cada período. Trata-se,
pois, de uma variável qualitativa do tipo nominal.
Como já foi introduzido no subitem 5.3, as constantes mudanças de nomenclatura
acarretaram diversos casos de registros de múltiplos períodos para um mesmo servidor, num mesmo
setor, exercendo atividades idênticas. Mantendo-se os dados brutos como oriundos do sistema PPP,
não seria possível uma análise capaz de extrair dados representativos de um dado setor.
A título de exemplo, vejamos o caso do servidor Gentilânio16. Ele trabalhou, entre
14/06/1984 e 05/09/1995, em diversos momentos, num mesmo setor (responsável pela manutenção

16

Nome fictício utilizado para evitar a identificação do servidor.

132
em equipamentos industriais do Senado Federal, em negrito no Quadro 11, exercendo a mesma
função. Apesar disso, consta no seu histórico funcional os seguintes registros de lotação:
Quadro 11 – Histórico de lotação do servidor “Gentilânio” entre 1984 e 1995.

Lotação

Data inicial

Data final

Seção de Manutenção

14/06/1984

31/07/1984

Seção de Manutenção

01/08/1984

28/02/1987

Supervisoria de Manutenção Mecânica

01/03/1987

30/09/1987

Coordenação de Controle de Qualidade

01/10/1987

22/02/1988

Coordenação de Manutenção Industrial

23/02/1988

28/09/1988

29/09/1988

12/10/1989

Coordenação Geral de Administração de Pessoal

13/10/1989

31/10/1989

Coordenação Geral de Administração de Pessoal

01/11/1989

31/05/1991

Coordenação de Manutenção Industrial

01/06/1991

30/07/1991

Coordenação de Manutenção Industrial

31/07/1991

11/09/1991

Orgão Externo

12/09/1991

29/06/1992

Coordenação Geral de Manutenção Industrial

30/06/1992

30/08/1992

Curso no Exterior

31/08/1992

31/03/1993

Curso no Exterior

01/04/1993

04/07/1995

Coordenação Geral de Manutenção Industrial

05/07/1995

05/09/1995

17

Gabinete do Senador XYZ

Fonte: Sistema PPP, PRODASEN.

Resta evidente, portanto, que um mesmo setor recebeu diversos nomes durante diferentes
períodos. Mantendo-se os dados brutos como oriundos do sistema PPP, não seria possível uma análise
capaz de extrair dados representativos de um dado setor. Assim, para o caso em tela, todos os setores
marcados em vermelho receberão uma única nomenclatura representativa do setor, permitindo a
análise numérica. No caso presente, Manutenção Industrial.
O Quadro 12 apresenta outros setores que tiveram múltiplas nomenclaturas ao longo do
tempo e que tiveram, para fins do presente trabalho, a nomenclatura unificada. Apresenta ainda
setores que, embora distintos, permitem o agrupamento sob uma única nomenclatura, seja pela
proximidade física, seja pela similaridade das tarefas desenvolvidas ou pela semelhança da exposição
aos riscos ocupacionais. É o caso, por exemplo, da Junta Médica, do ambulatório e do serviço médico
de emergência. Embora correspondessem a setores distintos do ponto de vista administrativo, há um

17

O nome do senador foi omitido para evitar a identificação do servidor.
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elevado grau de similaridade no exercício das tarefas, permitindo o seu agrupamento sob a
nomenclatura única de “Serviço Médico”.
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Quadro 12 – Setores18 agrupados sob nomenclatura única para permitir a análise categórica

Nomenclatura unificada

Manutenção Industrial

Fotocomposição

Acabamento

Controle de Qualidade

Tipografia

Impressão
Arte
Paginação
Transportes

Engenharia

Nomenclaturas diversas do mesmo setor
Serviço de manutenção industrial
Coordenação de manutenção industrial
Coordenação Geral de Manutenção Industrial
Supervisoria de Manutenção Mecânica
Seção de Manutenção
Setor de Mecânica de Linotipo
Serviço de Fotoeletrônica e Fotomecânica
ATMS
Coordenação de Fotocomposição
Serviço de Impressão Eletrônica
Seção de Cores e Fotografia
Seção de Fotolito
Setor de Montagem e Retoque
Supervisoria de Acabamento
Coordenação de Acabamento
Serviço de Encadernação Manual
Seção de Corte
Serviço de Acabamento
Coordenação de Controle de Qualidade
Serviço de Controle de Qualidade
Setor de Controle de Qualidade
Serviço de Impressão Tipográfica
Coordenação de Impressão Tipográfica
Setor de Composição Tipográfica
Seção de Composição Mecânica
Setor de Impressão Offset
Serviço de Impressão em Máquinas Rotativas
Setor de Impressão a Laser
Coordenação de Arte
Setor de Arte
Laboratório de Revelação Fotográfica
Seção de Paginação Offset
Coordenação de Paginação
Setor de Transportes
Oficina Mecânica
Lavagem de Veículos
Setor de Manutenção Predial
Coordenação de Manutenção Elétrica
Coordenação de Obras
Seção de Hidráulica
Setor de Marcenaria
Serralheria

Continua

18

Os setores de Manutenção Industrial, Fotocomposição, Acabamento, Controle de Qualidade, Tipografia, Impressão,
Arte e Paginação fazem parte da Gráfica do Senado.
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Conclusão
Nomenclatura unificada

Eletrônica

Serviço Médico

Segurança

Outros19

Nomenclaturas diversas do mesmo setor
Subsecretaria Técnica de Eletrônica
Serviço de Engenharia e Televisão da
STVSEN
Serviço Técnico da TV Senado
Serviço Técnico da TV
Secretaria de Assistência Médica e Social
Serviço Médico de Emergência
Junta Médica
Setor de Fisioterapia
Serviço de Enfermagem
Serviço de Policiamento Interno
Setor de Serviços Gerais
Setor de Vigilância e Portaria
Serviço de Segurança
Gabinete de Senadores
Diretoria Geral
Secretaria de Telecomunicações
Arquivo

Fonte: elaboração própria baseada nos registros funcionais constantes do PPP.

1.3 Cargo
Diz respeito ao cargo ocupado pelo servidor a cada período. Na análise dessa variável
encontramos problemas similares aos já descritos no subitem 1.1.2 para a lotação. Existe grande
variabilidade nas nomenclaturas atribuídas aos cargos (ou empregos, a depender da época) ocupados
pelos servidores do Senado Federal. Assim, tomemos como exemplo o histórico do servidor
Gentilânio. Segundo dados constantes do banco de dados do Sistema PPP, o servidor ocupou os
seguintes cargos no âmbito do Senado Federal, descritos no Quadro 13:

19

Setores diversos onde ocorreu o enquadramento por categoria profissional, embora não houvesse risco químico, físico
ou biológico associado ao setor. O pequeno número de casos não justifica a individualização dos setores.
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Quadro 13 – Cargos ocupados pelo servidor Gentilânio no Senado Federal entre 14/06/1984 e
05/09/1995

Cargo exercido

Data inicial

Data final

ENGENHEIRO MECÂNICO

14/06/1984

31/07/1984

CHEFE DE SEÇÃO

01/08/1984

28/02/1987

SUPERVISOR DE CONTROLE

01/03/1987

30/09/1987

ENGENHEIRO MECÂNICO

01/10/1987

22/02/1988

ENGENHEIRO MECÂNICO

23/02/1988

28/09/1988

ENGENHEIRO MECÂNICO

29/09/1988

12/10/1989

ENGENHEIRO MECÂNICO

13/10/1989

31/10/1989

ANALISTA ADMINISTRATIVO GRÁFICO

01/11/1989

31/05/1991

ESPECIALISTA EM ADMINISTRAÇÃO LEG./ANÁLISE

01/06/1991

30/07/1991

ESPECIALISTA EM ADMINISTRAÇÃO LEG./ANÁLISE

31/07/1991

11/09/1991

ESPECIALISTA EM ADMINISTRAÇÃO LEG./ANÁLISE

12/09/1991

29/06/1992

ESPECIALISTA EM ADMINISTRAÇÃO LEG./ANÁLISE

30/06/1992

30/08/1992

ANALISTA DE INDÚSTRIA GRÁFICA LEGISLATIVA

31/08/1992

31/03/1993

ANALISTA DE INDÚSTRIA GRÁFICA LEGISLATIVA

01/04/1993

04/07/1995

ANALISTA DE INDÚSTRIA GRÁFICA LEGISLATIVA

05/07/1995

05/09/1995

Fonte: elaboração própria baseada nos registros funcionais constantes do PPP.

Resta evidente, da análise do quadro, que o servidor é ocupante de cargo de natureza
técnica com formação superior. Atualmente, no Senado Federal, os cargos ocupados pelo servidor
correspondem ao de Analista Legislativo. Dessa forma, a fim de possibilitar agrupamento e análise
categórica, essa variável qualitativa poderá apresentar as seguintes possibilidades: auxiliar, técnico,
analista ou consultor legislativo, conforme tenham sido convertidas em atividades de níveis básico,
médico, superior e consultivo, respectivamente, pelo plano de cargos atualmente vigente.
Havendo uma ordem explícita entre as denominações, essa variável é considerada
qualitativa do tipo ordinal.

1.4 Tipo do risco
Trata-se de variável qualitativa nominal e corresponde ao risco ao qual o servidor se
expunha num determinado setor durante o período considerado. Os valores possíveis para essa
variável são: físico, químico, ou biológico, sendo ainda possível a associação desses agentes. O
sistema permite também o registro dos riscos “ergonômico” e “de acidentes”. Estes, entretanto, não
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serão considerados no escopo do presente trabalho pois não ensejam o direito à aposentadoria
especial. Nos casos em que o enquadramento se der por categoria profissional, será considerado o
risco “presumido”.

1.5 Agente nocivo
Trata-se de variável do tipo qualitativa nominal. Corresponde a uma especificação do tipo
do risco agrupado pelo subitem anterior. Em se tratando de risco químico, por exemplo, pode
corresponder a hidrocarbonetos, chumbo, etc. Em se tratando de risco físico, pode corresponder a
temperatura, ruído, eletricidade, etc. No caso de risco biológico, quase sempre os agentes descritos
são vírus, fungos, bactérias e protozoários, agrupados categoricamente, para fins do presente trabalho,
como “microorganismos”.

1.6 Categoria profissional
Essa variável é do tipo qualitativa nominal. Indica o tipo de atividade profissional
reconhecida como exercida em condições presumidamente prejudiciais à saúde ou integridade física.
Vale para períodos até 28 de abril de 1995. Para fins de adequado enquadramento à prescrição
normativa, os valores que pode assumir correspondem às atividades ou categorias profissionais
elencadas nos ANEXOS I e II – ocupações – do presente trabalho.

1.7 Data inicial
Nessa coluna, constará o dado oriundo diretamente do sistema PPP relativo à data inicial
de lotação do servidor no setor. Variável qualitativa ordinal.

1.8 Data final
Nessa coluna, constará o dado oriundo diretamente do sistema PPP relativo à data final
de lotação do servidor no setor. Variável qualitativa ordinal.
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1.9 Total de dias
Variável correspondente ao total de dias laborado em cada setor. Trata-se de variável
dependente do tipo quantitativa contínua, obtida a partir de subtração simples entre a data final e a
data inicial, adicionada de uma unidade, efetuada pelo próprio programa Excel.

1.10 Dias especiais
Diz respeito aos dias reconhecidos pela perícia médica como efetivamente laborados sob
condições especiais. Trata-se de variável quantitativa dependente do tipo contínua e seu valor é dado
em dias. É obtida a partir da soma simples feita pelo próprio programa Excel dos valores constantes
das células na coluna “total de dias”, desde que na respectiva coluna “tipo do risco” conste a indicação
de risco físico, químico, biológico ou presumido.

1.11 LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE
Essa variável diz respeito ao laudo técnico de insalubridade/periculosidade vigente para
o setor à época considerada. As células dessa coluna serão preenchidas manualmente pelo
pesquisador. Trata-se de variável qualitativa nominal e pode assumir como valores possíveis o nome
ou número do laudo descrito no quadro 5, no subitem 3.3.2 do presente trabalho.

2 PROCESSO DE TRATAMENTO DOS DADOS
A planilha Excel que servirá de base para análise dos dados terá o formato final
semelhante ao constante da Figura 1, onde cada coluna corresponde a uma das variáveis apresentas
anteriormente. Na figura, constam, a título exemplificativo, os dados do servidor Gentilânio, após
tratamento dos dados, conforme descrito nos subitens anteriores.
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Figura 14 – Recorte da tabela em Excel após tratamento inicial dos dados.

Fonte: elaboração própria com base no banco de dados do sistema PPP.
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Depois de concluído o preenchimento dos dados na planilha Excel, seguindo o
modelo de alimentação detalhado nos subitens 5.3.1 a 5.3.11, será possível consolidar um
número significativo de informações, utilizando-se para tanto as fórmulas e filtros de tabela
disponibilizados pelo próprio programa.
No que tange à apresentação dos resultados iniciais do trabalho realizado no Senado
Federal, a planilha de variáveis alimentada segundo o modelo descrito neste subitem permitirá
uma análise dos fatores implicados no reconhecimento do direito à AE. A partir do tratamento
dos dados obtidos, será possível responder a perguntas como: quais setores ensejaram o
reconhecimento do maior número de dias trabalhados como sendo sob condições especiais?
Qual percentagem dos processos não resultou em reconhecimento? Quais categorias
profissionais mais contempladas com o benefício? Quais os laudos técnicos mais utilizados na
análise dos processos?

3 RESULTADOS OBTIDOS APÓS 18 MESES DE TRABALHO
O Senado Federal adotou o método de trabalho prescrito no Ato do 1º Secretário nº
18/2014 apenas em novembro de 2015. Até o final de abril de 2017, um total de 351 processos
individuais onde se visava a avaliar o direito à aposentadoria especial do servidor foram
despachados, resultando no reconhecimento de dias laborados sob condições especiais para 294
servidores. Isso significa que 83,7 % dos servidores cujos processos foram avaliados tiveram o
reconhecimento de pelo menos algum período como exercido sob condições especiais.
Um total de 4.106.386 dias trabalhados foi submetido a análise, sendo que
1.520.850 (37,04%) foram considerados como laborados sob condições especiais. Desses, num
total de 43.523 dias (2,86%) o enquadramento se deu por categoria profissional e nos demais
1.477,327 dias (97,14%) o enquadramento se deu por exposição a agentes nocivos à saúde ou
à integridade física.
A Gráfica do Senado20 foi responsável pela maioria dos dias considerados especiais
(1.162.942 – 76,46%), seguida pelo Serviço Médico (232.694 – 15,30%) e pela Engenharia
(88.712 – 5,83%). Em particular, o setor de Fotocomposição foi o responsável pelo maior
número de dias reconhecidos: 368.293 (24,21% do total).

20

Os setores agrupados sob a denominação de Manutenção Industrial, Fotocomposição, Acabamento, Controle de
Qualidade, Tipografia, Impressão, Arte e Paginação são integrantes da Gráfica do Senado.
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A categoria profissional que teve a maior quantidade de dias reconhecidos como
especiais foi a dos técnicos (1.129.056 – 74,23%), seguida pela dos analistas (216.892 –
14,26%) e pela dos auxiliares (174.902 – 11,50%). Não houve dias considerados especiais para
consultores legislativos. A Tabela 3 apresenta os resultados por setor e por cargo.
Tabela 3 – Dias considerados especiais por setor e por cargo.

Setor de

Cargo

trabalho

Auxiliares

Técnicos

Analistas

Total

Manutenção
Industrial

15.102

123.344

17.099

155.545

Fotocomposição

60.441

279.796

28.056

368.293

Acabamento

43.045

151.970

4.783

199.798

Controle de
Qualidade

2.161

15.276

15.186

32.623

Tipografia

15.396

144.503

5.628

165.527

Impressão

19.979

140.238

17.866

178.083

Arte

8.096

34.695

2.139

44.930

Paginação

829

17.314

0

18.143

Transportes

0

6.817

0

6.817

Engenharia

2.106

78.919

7.687

88.712

Eletrônica

0

17.502

0

17.502

Serviço Médico

3.263

110.983

118.448

232.694

Segurança

0

6.723

0

6.723

Outros

4.484

976

0

5.460

Total

174.902

1.129.056

216.892

1.520.850

Fonte: Elaboração própria.

O principal tipo de risco que ensejou o reconhecimento de dias laborados sob condições
especiais para fins previdenciários foi o químico (754.887 dias – 51,09%), seguido pela
associação de riscos físico e químico (343.431 – 23,24%), pelo risco biológico (208.206 –
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14,09%) e pelo físico (170.803 – 11,56%). A Tabela 4 apresenta os resultados dos dias
considerados especiais por cada categoria de risco.
Tabela 4 – Dias considerados especiais por setor e tipo de risco21.
Tipo de Risco

Setor de
trabalho

Químico

Físico

Biológico

Físico e
químico

Total

Manutenção
Industrial

144.209

2.045

0

9.291

155.545

Fotocomposição

361.068

0

0

4.332

365.400

Acabamento

1.396

64.791

0

133.611

199.798

Controle de
Qualidade

32.212

0

0

411

32.623

Tipografia

126.308

2.898

0

36.321

165.527

Impressão

12.338

60.172

0

108.466

180.976

Arte

44.930

0

0

0

44.930

Paginação

2.379

0

0

1.655

4.034

Transportes

6.695

0

0

122

6.817

Engenharia

17.550

18.762

0

49.222

85.534

Eletrônica

5.802

11.700

0

0

17.502

Serviço Médico

0

10.435

208.206

0

218.641

Total

754.887

170.803

208.206

343.431

1.477.327

Fonte: Elaboração própria.

A análise dos dados permitiu ainda concluir que o principal agente nocivo associado
ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial no Senado Federal são os
hidrocarbonetos, seguido por ruído, micro-organismos e chumbo. A Tabela 5 apresenta a
compilação dos dados.

21

Exclusivamente para os casos em que o enquadramento se deu por exposição a agentes nocivos.
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Tabela 5 – Dias laborados com exposição a agentes nocivos por tipo e setor22.
Tipo de Risco

Setor de
Hidrocarbonetos

Chumbo

Ruído

Eletricidade

Radiação

Umidade

Microorganismo
s

Manutenção
Industrial
Fotocomposição

153.500

9.255

11.336

0

0

0

0

365.400

0

4.332

0

0

0

0

Acabamento

135.007

0

198.256

146

0

0

0

Controle de
Qualidade

32.623

248

411

0

0

0

0

Tipografia

146.997

110.321

40.857

61

0

0

0

Impressão

120.804

10.195

168.638

0

0

0

0

Arte

44.930

0

0

0

0

0

0

Paginação

4.034

456

1.655

0

0

0

Transportes

6.817

0

0

0

0

122

0

Engenharia

66.772

4.580

35.498

32.486

0

0

0

Eletrônica

2.198

3.604

0

11.700

0

0

0

Serviço
Médico

0

0

0

0

10.435

0

208.206

Total

1.079.082

138.659

460.983

44.393

10.435

122

208.206

trabalho

Fonte: Elaboração própria.

Em relação aos laudos técnicos periciais de insalubridade e periculosidade,
utilizados no Senado Federal em substituição ao LTCAT para fins de reconhecimento do direito
à aposentadoria especial, aquele que subsidiou o reconhecimento do maior número de dias
como laborados sob condições especiais foi o Laudo DRT/DF nº 3390, de 1981 (469.860 dias),
seguido pelo DRT/DF nº 57, de 1992 (407.731dias) e pelo DRT/DF nº 17, de 2002 (236.743
dias). A Tabela 6 apresenta os resultados consolidados.

22

A Tabela não especifica os casos de associação de agentes nocivos.
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Tabela 6 – Total de dias reconhecidos como especiais por cada um dos laudos técnicos de
insalubridade e periculosidade.

Ano do Laudo

Nº do Laudo

Total de dias

1981

DRT/DF nº 7353

90.218

1982

DRT/DF nº 3390

469.860

1990

DRT/DF nº 148

24.464

1992

DRT/DF nº 57

407.731

1993

DRT/DF nº 83

7.516

1994

DRT/DF nº 11

34.006

1996

DRT/DF nº 14

63.526

2002

DRT/DF nº 17

236.743

2003

DRT/DF nº 36

103.946

2012

SESI/DF no 01

26.287

2012

SESI/DF no 07

2.287

2012

SESI/DF no 10

2.506

2012

no 16

49.096

SESI/DF

Fonte: Elaboração própria.

Um total de 451.508 dias considerados especiais para fins previdenciários foram
trabalhados antes da edição da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Em tese, são dias aptos
a serem convertidos em dias comuns pelo fator de multiplicação (1,2 para mulheres; 1,4 para
homens) descrito na Tabela 2 do texto principal do presente trabalho.
Em relação aos trabalhos realizados pela Comissão de Justificação Administrativa
prevista no Ato da Diretoria-Geral no 9, de 2017 (BRASIL, 2017b), foi realizada uma consulta
à servidora que atualmente a preside com o objetivo de verificar o andamento dos trabalhos. A
presidente informou por e-mail que, até a data de 30/04/2017, um total de sete processos haviam
sido julgados por aquela comissão, com o objetivo de proceder a ajustes no PPP relativa ao
histórico de lotação e atividades exercidas. Desses processos, três foram indeferidos, dois
deferidos e em dois casos os servidores interessados desistiram do pleito. A presidente informou
ainda que havia 27 processos na fila aguardando análise e parecer da Comissão.
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APÊNDICE III – TERMO DE CONSENTIMENTO
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APÊNDICE IV –
ENTREVISTADOS

TRANSCRIÇÃO

DAS

RESPOSTAS

DOS

Médico do Trabalho
1)

Nos passos finais eu tenho um pouco de insegurança em ter certeza absoluta, mas

entendo que sim, acho que tá bem escrito na com as saídas de sim ou não e de ajustes e de
autocorreções desse fluxograma que tem a ver também com a concordância ou não do servidor,
então eu acho tá tudo bem contemplado aqui.
2)

Eu vejo que inicialmente esse rito permitiu que esse direito fosse efetivado, por que da

maneira anterior ele era não efetivado ou efetivado só até uma época, só até 1990 salvo engano.
Então antes de tudo esse rito ele trouxe a possibilidade desse direito ser usufruído pelo servidor.
Além disso, esse rito permite uma maior transparência e permite obviamente a possibilidade de
ajustes de pedidos de reavaliação do servidor interessado e também ao meu ver corrige uma
série de inadequações processuais antigas e ritos complacentes e vagos que ocorriam nesse
sentido no Senado Federal. Então isso me parece um avanço administrativo.
3)

A maior dificuldade na minha função é uma consequência do passado. Infelizmente o

Senado Federal, que não é diferente de milhões de órgãos públicos, tinha um registro muito
instável, muito erroneamente maleável, ou levianamente maleável da profissiografia, da função
ou da lotação dos servidores antigos. Da mesma forma, até por uma dificuldade normativa que
todo o serviço público tem também não há uma tradição do serviço público estatutário ter sido
bem balizado em matérias de saúde e segurança do trabalho. Então a maior dificuldade que eu
como médico do trabalho entendo é a gente confiar ou a gente ter um relato correto de lotação
e profissiografia desses servidores que fazem o pedido de contagem especial de tempo de
serviço. Essa é a maior dificuldade. O resto dos outros passos são passos novos, mas que tem
boas virtudes, eu não vejo nada que seja crítico a isso, mas a maior dificuldade é a gente confiar
e ter esses dados antigos de lotação e de função, ainda mais porque a gente tá mexendo com
dinheiro e as pessoas tem interesse nisso. E o que ocorreu no passado é que muitas pessoas, até
sem ter um direito tecnicamente embasado, receberam adicional de insalubridade, o que não
necessariamente implica contagem especial de tempo de serviço, mas são coisas que tem uma
relação no mínimo razoável, então essas incongruências geram um cansaço e um desgaste difícil
na nossa área de atuação.
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4)

Eu entendo que isso seja absolutamente improvável que questões de ergonomia são de

uma aferição menos objetiva, embora haja mecanismos e métodos até quantitativos que estão
cada vez mais abalizados pela técnica, pela ciência, mas mesmo assim é uma coisa muito
pessoal onde tem uma reação individual, uma idiossincrasia muito grande. Nesse sentido,
embora não seja idêntico, a gente sempre lembra do adicional de penosidade onde na esfera
federal não há esse balizamento normativo, não há a regulamentação prevista na nossa carta
maior, embora a gente tenha lugares no Brasil de esfera infrafederal onde existem leis que dão
esse adicional. Então a ideia do sofrimento ergonômico pra mim parece muito uma questão de
penosidade e isso abriria um leque muito grande de funções, de profissões, de ocupações
pedindo esse tratamento diferenciado, um olhar diferenciado na contagem especial
previdenciária, a nocividade, a insalubridade entre aspas previdenciária. Eu entendo que o
adicional de insalubridade ele é uma excrescência legal porque o ideal é que você desse
melhores condições de trabalho ao trabalhador ou ao servidor e que a aposentadoria especial, a
alma da lei, o mens legis dela foi no sentido de diminuir o tempo de exposição e que a pessoa
menos exposta aquela nocividade se aposentasse mais cedo e diminuísse a chance de ela ficar
doente. Só que a gente sabe que isso tudo foi feito de uma forma muito sindicalizada, onde a
gente vÊ que tem pessoas que ao meu ver mereceriam um tratamento diferenciado e outras que
ganharam esse direito de uma forma pra mim muito mais forçosa, muito mais político-sindical,
então há uma série de incongruências nesse assunto, tanto na insalubridade trabalhistas, quanto
da nocividade previdenciária que são muito complexas, e eu não acredito que isso vá se
modificar, eu creio que esses direitos vão ser minimizados, vão ser retirados lentamente. Eu
não acho que isso vá aumentar.
5)

Eu vejo que esse rito agora, o rito que tá em vigor, tem muitos méritos mas ele também

foi feito para corrigir aquele passado bagunçado, vamos dizer assim que os serviço público, no
caso o Senado Federal tinha desses registros, então nesse sentido ele se consolidou e vai se
consolidar. Mas imagino eu que daqui uns anos, onde essa leva de servidores antigos resolver
essas questões, com a chegada do eSocial, que vai incorporar inclusive o nosso PPP, esses
registros vão ser mais regularmente atualizados, validados, o que dá uma consistência ao
sistema, então talvez daqui algum tempo alguns passos desse fluxograma fiquem minimizados
ou extintos, então nesse sentido eu imagino que daqui a alguns anos, esse rito vai ser
modificado, não por falta de mérito dele, mas porque as condições vão mudar pra melhor. Mas
eu vejo que em termos gerais esse rito foi o melhor ou muito próximo do melhor que podia ser
feito frente ao abismo de informações incongruentes que a gente tinha lá no passado.
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6)

Eu acho que as cinco questões anteriores abordam bem o fluxograma todo, eu quero

frisar que ele tem grandes méritos onde permite o contraditório do servidor e as dificuldades
que talvez esse fluxo tenha é uma consequência do passado administrativo que é comum em
vários serviços públicos, ou seja, uma extrema carência de dados, fiscalização, em matéria de
SST. Eu entendo que com a aproximação que naturalmente está ocorrendo, a gente veja pelo
eSocial, onde o serviço público vai acabar se aproximando na matéria de SST trabalhista do
meio Celetista, vai favorecer uma união das regras previdenciárias e trabalhistas, onde uma
coisa vai ficar mais homogênea com a outra e as inconsistências vão diminuir bastante.

Servidor da DIREG, presidente da Comissão de Justificação
1)

O fluxo de trabalho reflete o que está sendo feito hoje e eu acho que ele permanece por

enquanto atendendo o processo.
2)

Eu não sei quais as mudanças que aconteceram com o ato do primeiro secretário, eu não

participei da primeira etapa, das outras etapas especificamente, eu pego os processos, eu
percebo pelos processos que eu vejo hoje, então eu vejo processos que tem um laudo, dois
laudos, que foram sobrestados e eu percebo que tem mudanças de um laudo pro outro, acho que
eles eram mais soltos e acho que com o ato do primeiro secretário a gente tem um norte, pelo
menos tem uma definição, tem mais regras. Pra mim é mais fácil com as normas mais claras.
Da outra forma parecia tudo muito solto. Então é mais fácil na hora de você informar o processo
e na hora de você orientar o servidor quando ele tem direito ou quando não tem direito. Então
isso é o que eu percebo com o ato do primeiro secretário, então é o que eu tenho pra falar com
relação à 2ª questão.
3)

Falta de sistematização do processo ainda. Nós não temos uma base de dados ainda, nós

não temos isso integrado, então isso dificulta muito o processo, tudo ainda é muito manual. Isso
pra mim é a principal dificuldade que a gente enfrenta hoje. Isso tinha que ser bem mais, ter um
apoio muito maior do PRODASEN, e da direção focar assim essa parte, pra gente poder ter um
resultado melhor no trabalho, porque tem muito detalho aí, cada servidor tem uma vida
funcional, tem muitos dados que estão no sistema e que a gente não consegue arrancar, e a gente
tem que alimentar isso manualmente. Então pra mim essa é a principal falha. Fica faltando a
memória, fica faltando a memória do trabalho. Isso pode prejudicar um servidor. A gente
percebeu isso quando você atende, quando a gente verificava um processo, e passava outros
que tinham passado pela mesma lotação, lembra que a gente retornava o processo porque aquela
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pessoa não tinha sido contemplada com o risco e ela tinha feito a mesma atividade, e isso
passou, porque foi só no olhar, não estava na base.
4)

Eu não me aprofundei nesse assunto não, não sei te responder. A tecnologia tem mudado

tanto. Depende do olhar pra onde você olha assim parece que os taquígrafos já sofreram muito
em tempos atrás, hoje parece que eles tem uma vida não tão sofrida, mas também não sei é o
meu olhar, eu não sei o que eles vivem lá no dia-a-dia, tem muitos recursos tecnológicos pra
ajudá-los, então eu não sei se eles vão ser contemplados. Ao mesmo tempo eles estão na
atividade fim, eles podem ter uma facilidade maior de mudar a legislação que uma outra
categoria pode não conseguir. Difícil. Você colocou o taquígrafo e assessoria parlamentar,
assessoria acho que não, muito complicado. Eles estão tirando tantos direitos hoje, colocar
direito eu acho difícil no nosso cenário hoje, acho muito difícil. Mas tudo é possível.
5)

Eu acredito que ele caminha pra consolidação e acho que nós tempos poucos

insatisfeitos, e acho que tem uma grande leva satisfeita. E ele está se consolidando de uma
forma positiva. O conhecimento está sendo construído a partir dele e ele pode sofrer pequenas
modificações, se tiver alguma é pequena, pra um ajuste ou outro, mas ele veio pra ficar. Ele eu
acho que não vai ser extinto não. Ele está beneficiando o servidor, ele está conseguindo o direito
dele reconhecido, coisa que antes não, ele ficava suspenso, não tinha o direito reconhecido,
ficou muito tempo isso parado, sobrestado, então acho que veio pra ficar.
6)

O que eu acho importante é uma maior integração de todas as etapas do processo, eu

acho que quanto mais integração, melhor o processo tramita. Eu acho que todo mundo fica
sabendo melhor a importância do outro e as dificuldades que o outro enfrenta na sua etapa do
processo. A gente aqui não sabia as dificuldades que vocês enfrentavam na medicina do
trabalho, a dificuldade no SERCOPE também é muito grande por causa de muita legislação
perdida, e deficiente mesmo, e assim vai contribuindo e construindo o conhecimento. E isso
depois vai ficar pra instituição, pra organização. Então é muito importante essa troca, pra que
depois todo mundo lucre, isso é o que eu teria pra falar, o processo daqui a pouco já fica bem
mais ajustado, tramitando com maior facilidade, todo mundo conhecendo melhor as etapas do
processo, a DGER também, a SEGP, fica tudo melhor.
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Servidor do SERCOPE, responsável por elaborar a profissiografia do PPP.
1)

Eu acredito que realmente esse fluxograma atende bem o que é proposto pelo Ato da

Comissão Diretora nº 18 de 2014, porque passa por todas as etapas, começa lá no SERCOPE
que a gente faz o levantamento da profissiografia do servidor, destacando as atribuições de
cargos e funções, e depois vai pra medicina do trabalho para ver a análise técnica, então acredito
que pelo o passo-a-passo, inclusive com a vista do servidor antes mesmo da publicação, que
pode sanar algumas inconsistências até mesmo da parte lá do SERCOPE e da medicina do
trabalho, então eu acredito que atende bem.
2)

Com a vigência desse ato 18/2014 pra gente foi a coisa melhor que teve porque a Casa

estava desamparada em relação à regulamentação da aposentadoria especial, reconhecimento
da aposentadoria especial. Aqui na área de recursos humanos a gente analisava os processos,
mas analisava no escuro porque não tinha um norte. E com o advento desse ato, e
principalmente com a admissão dos médicos do trabalho, foi um achado pra gente. Porque
tiveram muitas informações que a gente fez e que não condiziam com a realidade, então alguns
servidores tiveram problema com a aposentadoria, onde foi reconhecido um tempo que ele não
tinha, ou ao contrário ele tinha um tempo e ficou prejudicado por não ter sido reconhecido.
Então esse ato trouxe mais robustez ao assunto, com a análise técnica dos médicos do trabalho,
então o Senado só ganhou com esse ato. E tem a parte da comissão que é fundamental também
porque por mais que o servidor não tenha no papel que ele esteve naquele lugar e que
desempenhou aquelas atividades, então a comissão faz esse trabalho que tem ajudado muitos
servidores.
3)

As principais dificuldades que a gente tem aqui no SERCOPE é principalmente a

legislação que ampare a gente de descrever com fidelidade as atribuições dos cargos e funções.
Porque a gráfica por exemplo, quando a gente começou a fazer esse trabalho a gente teve que
mapear praticamente a gráfica toda. Eu e o Evandro fomos lá na coordenação de arquivo,
fuçamos várias caixas pra fazer um trabalho de catar feijõezinhos, a gente procurou pastas que
tinham regulamentação da gráfica, achamos várias coisas, que a gente não tinha praticamente
nada da gráfica, consultamos servidores antigos da gráfica que também trouxeram vários
materiais pra gente, então o passo inicial que a gente deu foi esse, mas até hoje a gente sente
dificuldades porque a gente não tem todas as legislações da época. Então esse é o ponto da
gráfica. Agora o PRODASEN é um setor onde alguns processos estão parados aqui com a gente
porque simplesmente a gente não tem nada do PRODASEN. Aí a gente não tem com fazer, não
tem como descrever as atividades daquele setor ou daquele cargo. Aí a gente acaba ficando a
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mercê da Casa, das falhas da Casa de antigamente. A gente não tem a quem recorrer pra buscar.
A gente até já entrou em contato com alguns servidores antigos do PRODASEN, mas ninguém
sabe, porque o PRODASEN foi desfeito, e a COARQ tem várias caixas encaixotadas, mas até
hoje ninguém deu uma solução pra gente. Então o principal ponto que a gente tem dificuldade
é esse, de falta de legislação.
4)

Eu acho que pela atual administração acredito que não, não tem nenhuma perspectiva,

porque até mesmo dos servidores, pra isso acontecer tem que ter um start do próprio servidor
que esteja nessas condições, e até hoje a gente não recebeu nenhum processo, eu tenho 7 anos
de Senado e até hoje eu não vi nenhum processo de taquigrafo requerendo algum benefício em
função das atividades que ele exerce. Se não tiver esse start eu acho que a Casa não vai provocar
isso. Então eu acredito que na atual administração não tem nada que prospere, nada em
benefício desses servidores. Posso até completar que teve o caso dos policiais que receberam,
porque em complemento a esse item 4 tem o caso dos policiais, que eles tiveram reconhecido
o direito ao adicional de periculosidade no ano passado, mas foi por meio de uma ação judicial
de um servidor nosso que entrou na justiça requerendo esse adicional, depois de uns 2 anos o
processo veio aqui pro Senado, a Casa reconheceu e hoje todos os servidores que trabalham
efetivamente na Secretaria de Polícia recebem o adicional de periculosidade.
5)

Eu acredito que esse novo rito caminha pra uma consolidação porque acho que a gente

ganhou muito, não tem como a gente retroceder mais. Da leva inicial que a gente teve desde o
início do ato 18 a gente já está fazendo o trabalho de buscar, de não esperar mais o servidor
entrar com o processo pedindo, a gente já está indo no próprio processo inicial do servidor que
teve o tempo indeferido por exemplo. Então vamos lá desarquivando o processo e atuando
proativamente, no sentido de já fazer esse trabalho. E a gente teve também notícia de que a
própria DGER já está fazendo um trabalho pra automatizar esse sistema do PPP, então a
tendência realmente é melhorar, porque vai chegar o dia que o PPP não vai ser só pros
servidores que exercem condições insalubres, vai ser uma obrigação para todos os servidores
da Casa, então a tendência é realmente de uma consolidação, de uma melhoria do atual rito.
6)

Minha análise final é que realmente o ato 18 ele só veio pra crescer, pra valorizar mais

os servidores, nesse quesito que os servidores reclamavam tanto, que não tinham esse tempo
reconhecido, aposentavam, alguns até faleciam e não viam esse direito reconhecido. Então esse
ato só tem a melhorar e a Casa só tem a ganhar porque está fazendo jus a um direito que o
servidor tem, então a Casa está de parabéns, os médicos do trabalho estão fazendo um trabalho
muito importante, desse reconhecimento que a Casa não tinha médico do trabalho até 2012, no
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concurso de 2011 chegaram dois servidores dessa área então a Casa só tem a ganhar e os
servidores também.

Servidor assessor técnico da Primeira Secretaria, presidente do Grupo de Trabalho que
elaborou a minuta do Ato nº 18/2014 do Primeiro Secretário.
1)

Dr. Hugo, primeiramente o senhor tem a minha autorização para essa gravação então

fique à vontade para usar esse áudio no que for necessário para a sua pesquisa ou seu trabalho
e quero também declarar que estou aberto a qualquer outra manifestação posterior durante o
curso dos seus estudos, mas estamos aqui para colaborar com o doutor e também com o seu
trabalho. Bom quanto ao fluxograma eu posso dizer que foi descrito assim de uma forma bem
objetiva e reflete o que de fato acontece. A primeira secretaria como ponta dessa estrutura ela
homologa todo esse procedimento. E até porque lembramos que o ato que tratou dessa matéria
partiu da autoridade desse órgão do Senado que é a primeira secretaria. E de fato a
administração fez pequenas correções desde que o ato foi editado mas o fluxograma reflete o
modelo como está acontecendo no dia-a-dia, até porque ele passou por pequenas modificações
que foram no sentida de dar uma agilidade e uma objetividade ao cumprimento do ato que isso
só vem com o tempo. Mas o ato já nasceu de certa forma assim já bastante alinhado à realidade,
porque todas as pessoas que foram ouvidas na elaboração desse ato transferiram a ele a sua
experiência o seu know how, então isso facilitou bastante para que se criasse um procedimento
simples, objetivo e direto ao ponto que é atender o direito do servidor se ele o possui ou não,
então o fluxograma reflete isso com muita fidelidade.
2)

Em relação aos benefícios que tivemos com esse ato numero 18 e elegeria

primeiramente a forma clara como nós descrevemos o caminho para o servidor conseguir o seu
direito. Essa questão nunca foi bem definida no Senado, nós sempre trabalhamos de uma forma
assim muito empírica e não enfrentamos o problema assim como deveria ter enfrentado no
primeiro momento. Até porque a estrutura do Senado era outra, os órgãos não tinham essa
ligação que tem hoje, essa concatenação, essa forma digamos assim inteligente em relação aos
procedimentos. Era um Senado que estava se formando em relação a sua própria estrutura, se
autoavaliando e se transformando e essa transformação continua acontecendo e esse ato é uma
prova disso. Mas voltando à pergunta, e porque eu fiz esse preâmbulo, é porque de fato naquela
estrutura o que foi possível ser feio foi feito. Mas nós ainda tínhamos um hiato muito grande,
porque as pessoas sabiam que podiam postular um direito, mas não tinham um caminho a ser
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seguido. Que caminho era esse? O que ela deveria fazer para conseguir esse direito? Isso não
estava muito claro. E é evidente hoje nós estamos acompanhando todos os novos processos no
serviço público, eles são mais transparentes, objetivos, e dotados de muita eficiência. O Senado
preocupado com esse princípio constitucional da eficiência ele então foi procurar o caminho
mais curto, mas que preservasse a possibilidade de o servidor provar se tem ou não o direito
isso não existia. Então esse ato trouxe um grande, maior de todos os benefícios, que foi definir
claramente qual estrada o servidor deveria tomar e nessa estrada foram colocadas placas, foi
pavimentada uma rodovia bem sinalizada, com placas bem definidas a cada quilômetro, todas
as faixas bem delimitadas, eu diria que é uma rodovia alemã. Em relação a todas essas
sinalizações, e esse respeito ao cidadão. Então me parece que esse foi o grande e mais
importante ponto. O segundo ponto foi envolver na discussão desse tem pessoas voltadas pra
esse problema, porque até então essas pessoas isoladamente enfrentavam esses processos e
tinham que dar uma resposta e, claro, dentro da sua imparcialidade como servidores, da
impessoalidade, mas muitas das vezes ausentes de alguma outra informação que o outro setor
possuía. Então o ato, primeiramente, a direção da Casa agregou pessoas que trabalhavam sobre
esse assunto que estavam há muito tempo aflitas em dar uma resposta objetiva, clara, sobre isso.
E na discussão desse ato, e esse é o outro grande ponto positivo, que mesmo antes de ele vir ao
mundo jurídico ele deu a oportunidade que as pessoas se conhecessem e vissem o drama de
cada um dos setores. As pessoas colocaram todos os seus pontos positivos e negativos e todos
eles foram considerados num brainstorm e de uma forma tão educada, de uma forma tão
madura, que todos puderam provar efetivamente que estavam preparados para o que nós
chamamos de escutatória. Enquanto cada uma defendia o conhecimento na sua área, todos
escutavam com muita atenção e aprendiam com o colega. E depois ao final toda essa grande
discussão foi possível então chegar a esse ato. Então eu digo que essa fase prévia foi o grande
benefício, porque isso ajudou posteriormente não só na elaboração do fluxograma como
também no que está acontecendo hoje, que é a interação de setores, porque onde não há equipe
de verdade não há resultados. E nós estamos com bons resultados, eu posso lhe garantir isso.
Então esse é o segundo grande benefício. O terceiro benefício é que um ato dessa natureza ele
costuma ser bastante criticado e assim deve ser e os outros setores envolvidos também fazem
questionamentos. O que temos percebido, e esse também é um outro ponto positivo, é que esse
ato nasce efetivamente com uma base muito sólida porque as discussões não estão em cima do
ato, e sim nos casos concretos, se há um direito ou não. Então esse é um grande benefício,
porque essa é uma característica de atos que vem para digamos assim trazer um vetor, é um
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farol na administração pública, e nos sentimos orgulhosos de sermos um órgão que está
despontando com essa novidade e essa eficiência, e isso é cumprir a constituição.
3)

Quanto aos pontos fracos, e temos que admiti-los, eles são importantes pra que a gente

possa fazer correções de rumo, eu diria que na verdade a cultura, nós não tínhamos um cultura
pra um ato como esse assim, pra que surgisse de uma hora pra outra. Eu diria que foi um grande
desafia para a Administração enfrentar isso. Mas eu diria que ao mesmo tempo deveríamos ter
preparado um ambiente pra que as pessoas percebessem a importância desse ato e os seus
conceitos. Por exemplo, o PPP, muitas pessoas não tinham a menor ideia do que seria isso,
porque preencher isso, o que isso representaria. Segundo, essa falta de cultura então nos deixou
um delay, nos deixou aí talvez com a missão de ter que preparar os servidores pra poder
compreender melhor esse ato, porque até hoje algumas pessoas acham que esse ato veio pra
negar o direito delas. Então me parece que a administração tem essa dívida ainda com os
funcionários, com as pessoas que pleiteiam esse direito e até pra despertar aqueles que tem esse
direito mas não sabe até que tem esse direito. Então me parece que o ponto fraco está não no
ato em si, está nessa cultura que nós tínhamos, é uma casa de 200 anos, onde algumas coisas
eram resolvidas com uma certa facilidade, até porque o Brasil era outro, e hoje diante dessa
maior complexidade da Administração, e é assim que tem que ser, do efetivo cumprimento do
princípio da legalidade, nós temos então muitas pessoas que acreditam que a simples palavra é
o suficiente pra adquirir esse direito, então essa é uma cultura que o próprio ato está trazendo,
e ele teve inclusive que ser revisto pra esclarecer quais as provas que ele pode apresentar. Então
aqui na minha experiência na primeira secretaria e recebendo os primeiros recursos que
chegaram sobre esse ato, e isso é interessante observar algumas peças feitas por advogados, eles
não criticavam o ato, pelo contrário, eles até elogiavam o procedimento, mas eles alegavam o
seguinte: não estavam muito claras quais as provas eles poderiam trazer, quais os limites de
provas seriam admitidas pela administração. Então a Casa, de fato nesse momento, teve que
repensar e ver esses pontos, mas como tínhamos uma comissão de justificação que seria ela
quem avaliaria, então a administração pediu e novas reuniões foram feitas com essa comissão
para que esses pontos fossem esclarecidos, quis seriam essas provas. E a nossa Advocacia teve
uma grande contribuição, até porque ela passou a avaliar e efetivamente orientar não só a
comissão mas também os órgãos da casa, como apreciar, de que maneira apreciar essas provas.
Então isso que era um ponto fraco na verdade foi um alerta pra nós. Segundo, mostrar ao colega
do Senado que o Ato também já por um outro ângulo, num outro viés, já num giro de 180º, esse
ato não veio para beneficiá-lo, não, de forma nenhuma. Lembramos que o próprio TCU no
primeiro contato com a nossa comissão que trabalhou nesse ato o TCU num primeiro encontro
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ele teve essa impressão de que o Senado levava até eles um ato que beneficiava os seus
servidores, que seria um ato bastante corporativista, que não poderia ser usado pelo órgão de
controle porque ele já estava natimorto, ele já nascia com o vício do benefício dos colegas, de
um colega pra outro. E provamos a eles que não, que era exatamente o contrário, nós queríamos
deixar o procedimento bem claro, bastante aberto, pra que o servidor provasse, e se provasse,
ele levaria o direito dele, também se não provasse, isso seria negado, e isso nos resguardaria
como instituição, até em possíveis ações judiciais, porque teríamos mostrado aos magistrados
que nós seguimos e demos todas as oportunidades legais, cumprimos todo o devido processo
legal. Então esse eu elegeria como um dos pontos fracos, a questão cultural, e essa pra mim a
principal. Um outro ponto fraco é que nós não podemos nos deixar vencer pelo regozijo desse
momento, de que o ato está muito bom e nós não tivemos nenhuma crítica por enquanto. Não
devemos nos iludir com isso, isso é o canto da sereia. Temos que a todo momento, independente
de critica ou não, rever esse ato. E os mesmos setores poderão ser novamente consultados e nós
temos que despertar pra isso, isso é um ponto fraco. A gente não está fazendo uma revisão e eu
acredito que o ideal seria de 2 em 2 anos fazermos isso, até porque coincide com uma mudança
da mesa e aí os novos colegas, os outros servidores poderão colocar mais tijolos nessa obra que
é muito bonita.
4)

Bom, em relação à quarta pergunta, as atividades típicas do legislativo, é uma pergunta

eu diria assim, foi feita com bastante propriedade, gostei muito dessa pergunta, ela foi feita com
bastante propriedade. Me faz lembrar, me remete à lei 8.112, ali naquela parte das doenças
especificadas em lei. Nós temos ali um tipo legal fechado, quer dizer, temos só aquelas doenças
que estão ali. Mas vejam que até mesmo em algumas delas como espondilite anquilosante é um
conceito assim muito amplo, muito aberto. Alienação mental, o que é alienação mental? Então
vejam, embora o legislador tenha dito que sejam apenas aquelas, aqueles CIDs, aqueles
conceitos são muito abertos, cabem subitens, dentro, não é a minha área, não vou me
aprofundar, mas como advogado me chama atenção que o própiro texto legal é aberto sim. Ora,
se isso vale para a aposentadoria com base naquelas doenças, usando como paralelo, e o
advogado trabalha muito com associação de textos legais, eu peço licença pra usar esse
exemplo, eu trago o mesmo raciocínio, ele também é valido aqui pra essas categorias. Se
algumas categorias estão ali catalogadas como destinatários desses benefícios, é mais do que
justo que essas outras categorias, uma vez provando que estão em situações idênticas e até
piores, elas também se beneficiem disso. Inclusive, eu iria até mais longe, a legislação não
deveria criar tipos fechados ou semifechados. Ela deveria na verdade remeter isso a uma junta
médica, que deveria sim definir, bater o martelo, em relação a quais doenças. Porque a todo
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momento nós estamos enfrentando novas doenças, e o futuro trará isso, outras atividades e nós
estamos vendo aí pela nova administração pública, os novos conceitos, os novos doutrinadores,
a gente está vivendo aí uma situação muito interessante, porque o homem está vivendo mais,
consequentemente três gerações estão trabalhando juntas, doenças novas estão surgindo,
atividades estão sendo extintas, outras profissões estão sendo criadas, nós estamos vivendo
agora a era dos serviços. Aqui é mencionado, olha que interessante, a taquigrafia, alguns
softwares já estão substituindo a taquigrafia, então ao mesmo tempo em que eu posso responder
positivamente em relação a essas pessoas que ainda estão ai trabalhando, e é claro, eu
testemunho aqui, nós temos varias reivindicações das taquigrafas em relação a esse sofrimento,
e é um quadro de pessoal cada vez mais reduzido, e esse quadro está se agravando, e isso é um
agravante. Mas nós temos que lembrar também que no futuro não muito longe essas funções,
essas categorias talvez não existam mais, então nós teremos que olhar para o passado, teremos
que olhar para o retrovisor, o momento de resolver isso é agora. Então em time legislativo, eu
diria que o momento de ser enfrentado é agora, pra essas categorias que apresentam sinais que
serão extintas no futuro. Nós temos aí se não me engano um software chamado escriba, e ele já
vem fazendo funções das taquigrafas. Sim, mas temos os revisores, os computadores também
farão isso. Em suma, não só a taquigrafia como a assessoria parlamentar, é outra categoria
também que padece muito, até porque nós lidamos diretamente com o estresse da autoridade.
A autoridade está sendo cobrada e ela traz esse estresse para cá e claro que cada personagem
no cenário político tem uma forma de conduzir o seu modelo mental e sua forma de cobrar esta
sua assessoria. Alguns já trazem isso de berço e é mais fácil lidar, mas outros não só porque
falta o berço, mas também porque falta um pouco de humildade pra lidar com a pessoa que
trabalha com ele. E eu tenho a coragem de falar isso, não só porque já estou no alto dos meus
55 anos, mas porque me vejo como brasileiro e com o direito de falar o que eu penso. Então eu
acredito que sim, que temos que enfrentar, mas devemos ter um tipo legal aberto, termos a
ousadia, assim como permitir que as juntas, e acreditamos nelas, são capazes de dar o
diagnóstico final, são as pessoas habilitadas para isso, elas deveriam também dar a palavra final
sobre aquele caso concreto, se aquela nova doença é o caso de ser beneficiado ou não. Eu então
não me restringiria mais apenas aos tipos legais, porque o tempo mostrou que isso torna a lei
não só obsoleta, mas também prova que esse não é o mecanismo legal pra se resolver esse
problema.
4.1)

Então Sr. XYZ, levando em consideração que o senhor considera a possibilidade de os

taquígrafos e os assessores parlamentares virem a ser contemplados com um tratamento
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previdenciário, na visão do senhor, como é que isso pode ser feito, a gente pode fazer uma
regulamentação interna, isso tem que ser via processo legislativo, como é que do ponto de vista
formal, como é que a gente, do ponto de vista objetivo, como é que seria possível positivar esse
direito a esses trabalhadores? (pergunta adicional feita pelo entrevistador, aproveitando a
opinião divergente até então, do entrevistado)
Eu diria assim de uma forma, aqui eu vou me valer do tempo que a gente tem de legislativo,
não como uma forma de dizer que a experiência que me dará essa resposta, e ela será a resposta
perfeita, isso não existe, não é nesse sentido que eu estou dizendo. A experiência me mostrou
que o processo legislativo existe formalmente, que é aquele que nós temos nos nossos
regulamentos, e existe um outro processo legislativo, que ele não está escrito, ele é o costume,
é o hábito, que também não deixa de ser uma fonte do direito legislativo, que são os costumes,
a doutrina, tudo mais, a jurisprudência. Então esse outro direito que não está escrito, essa fonte
de direito consuetudinária, ela nos mostra o seguinte: pra que você movimente qualquer
pretensão no interior dessa casa, primeiro você tem que escolher a pessoa certa pra elaborar
esse texto. E aí nós temos grandes nomes aqui, não só na nossa consultoria, como também na
Secretaria Geral da Mesa, colegas técnicos, colegas analistas, pessoas com experiência incrível
que pode nos ajudar nesse texto e nos dar uma formatação ideal. Mas claro que essa pretensão
ela deve ser conduzida coma presença dos representantes dos interessados. Eles são a alma do
negócio, eles são a alma dessa corda de rapel, eles que seriam então os mentores, as pessoas
que vão levar efetivamente o seu dia-a-dia pra essa redação. Então esse seria o primeiro passo.
E eles tem então a grande notícia e a grande nova pra eles é que eles estão trabalhando com
essas pessoas. Quantos brasileiros gostariam de estar próximo dessas pessoas para elaborarem
suas pretensões na Casa Legislativa? E os nossos colegas das casas parlamentares têm esse
grande privilégio, então eu partiria por aí. Mas isso também a meu ver, não é suficiente. Eles
precisariam inclusive movimentar os seus sindicatos, no nosso caso o Sindilegis, pra que
pudesse haver uma mobilização, não só na base do governo como também nas bases de
oposição. E no terceiro momento, claro que é aquilo que é legítimo que está pra ser
regulamentado que é o lobby, com o conhecimento que os servidores tem de levar uma minuta
para cada parlamentar e sua assessoria e tentar mostrar a eles esse quadro que aqui se aproxima
e que não é tão favorável a esses servidores. Então me parece que esse seria o caminho mais
saudável e mais efetivo. Esses dois processos legislativos, esse formal e esse outro que é
consuetudinário, que é dos costumes e também dessa formação mais não escrita. É isso.
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5)

O novo rito processual eu te confesso que eu não vejo como a gente olhar pro futuro e

falar em extinção. Claro que vários benefícios estão sendo extintos, o Estado está se revisitando
em vários conceitos, e aquilo que era dogma no passado hoje já não é, já não podemos falar
tanto em segurança jurídica. Mas nós estamos aqui tocando num ponto que diz respeito à
aposentadoria especial. Claro que todo mundo terá um dia o seu direito de descansar. Não
vamos falar em tempo porque hoje isso é uma incógnita cada vez maior. Esse é o delta, eu diria
que esse delta ficou maior que era no passado. Mas a aposentadoria sempre existirá, e a
aposentadoria especial então nem se fala. Porque ela tem um fundamento diferenciado. Nós
estamos falando aqui da pessoa que já não pode mais produzir por alguma razão, é um servidor
numa situação mais delicada e mais sensível. Se toda a sociedade moderna trabalha para
garantir as minorias e as pessoas mais fragilizadas, então nesse cenário, então o mundo caminha
pra isso, pra essa nova sociedade que é relacional, não vejo como essa aposentadoria
desaparecer do cenário, pelo contrário, ela cada vez mais será incentivada, como acontece não
só no Brasil, mas nos outros países, é reconhecer os mais frágeis e protegê-los. Esse é o Estado
moderno, é o Estado de direito. Então se nós falarmos aqui da extinção de uma aposentadoria
dessa forma nós estamos falando na verdade da extinção de Estados, de países, e até mesmo da
própria existência humana. Parece um exagero no que eu estou falando, mas eu quis ir tão longe
nessa avaliação pra poder voltar a sua pergunta que diz, e aí não foi isso que eu lhe perguntei,
eu perguntei se esse rito está pra ser modificado ou extinto. Na verdade, esse rito ele é uma
consequência desses direitos que são pétreos, direitos que acabamos de falar aqui que são
direitos de 4ª ou 5ª geração, nós estamos falando de direitos que serão discutidos por nossos
bisnetos e tataranetos, dentro daquilo que eu falei inicialmente. Portanto, e respondendo a sua
pergunta, eu diria que não, nós não teremos uma extinção, teremos uma modificação sim porque
nós temos que, como eu disse agora há pouco, nós precisamos de dois em dois anos revisitar
esse rito porque ele tem se mostrado bastante profícuo, pra que a gente modificando torne cada
vez mais eficiente, e próprio à nossa realidade. Porque nossas realidades vão mudar, nós
mesmos mudamos todos os dias. O Mendonça de hoje não é o Mendonça do passado, a forma
que eu penso hoje não é a forma que eu pensava no passado, as roupas que eu uso hoje não são
as roupas que eu usei, consequentemente as normas que são produtos e frutos dos homens elas
também mudam e elas tem que ser mudadas. Me assustam muito as normas que não mudam,
porque elas passam a revelar uma fotografia que não é mais a pessoa. E as normas têm que
revelar aquilo que é real, aquilo que é o estado da arte. E o estado da arte na legislação e
enfrentamento dessa questão é esse Ato que nós temos hoje. Então eu diria sim que nós temos
que modificar para consolidar. Então eu afastaria esse primeiro verbo que é o extinguir e ficaria
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com os dois últimos, modificar e consolidar, porque é o que faremos com esse ato. E mais ainda
com, eu lhe diria assim tocando os tambores, porque ele deu tão certo que o próprio TCU nos
fez elogios e mostrou que é por aí que ele vai caminhar na sua fiscalização. Então quando o
fiscal olha pra você e diz que o que você fez vai servir de exemplo, isso mostra que nós estamos
no caminho certo e isso nos deixa muito satisfeitos. Oxalá a gente consiga fazer isso e ajudar
todo o país, ajudando e criando como o Senado Federal fez.
6)

Quanto a última pergunta, uma consideração adicional, tenho sim. Primeiramente quero

dizer do meu orgulho de participar dessa entrevista, agradecer o entrevistador, agradecer a
academia, ao orientador e a todas as pessoas que no futuro terão acesso a esse trabalho. A minha
consideração adicional é a seguinte: esse trabalho chegou à academia. E isso me deixou assim
muito emocionado, porque pertencendo também à academia, eu me sinto assim bastante feliz
porque sinto que esse trabalho ele não deve parar aqui, ele deve sim ir para a academia, ele deve
percorrer outros caminhos e a academia é o lugar certo para os melhores debates, porque uma
vez que isso chegue aos interessados na matéria nós podemos ter no futuro atos muito melhores
e aperfeiçoados como fruto desses debates que vão acontecer. Espero que esse trabalho possa
merecer a aprovação e eu tenho certeza que merecerá, e uma vez que produzido esse trabalho,
ele circulando pela mídia e por todos os outros canais de acesso ao cidadão, possa ser mais um
trabalho não só do Congresso Nacional como também a abertura para novas discussões. E na
verdade nós abrimos essa picada na mata. E agradeceria muito se tanto os professores, todos os
acadêmicos pudessem nos ajudar, isso é construir Brasil, isso é ser eficiente, isso é de fato dar
produtos a esse país que precisa tanto de nós. Federalismo que é representado por esta Casa é
exatamente isso, onde todos arregaçam mangas e contribuem de alguma forma. Pra ser
brasileiro tem que se fazer alguma coisa, basta apenas deixar de lado os sonhos e realizar
projetos. Nós realizamos, avançamos um pouquinho, mas a academia certamente será o autor
final desse projeto assim como o cidadão brasileiro.

Servidor da COBEPE, responsável pela contagem de tempo especial.
1)

Em relação ao fluxograma, só tem duas correções a fazer. Após a assinatura do PPP pelo

diretor geral adjunto, esse processo é encaminhado à COBEP para avaliação juntamente com o
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PPP e o laudo da perícia médica, que os médicos do trabalho fizeram. Com base nisso a gente
apura o tempo da contagem especial e do tempo especial e remete pra publicação, com
deferimento ou indeferimento, dependendo do caso. Depois disso, a gente encaminha a
notificação pro servidor. Caso o servidor não concorde com o que foi apurado, qualquer
procedimento que foi feito no processo, ele pode entrar com pedido de reconsideração e esse
pedido será encaminhado pra Comissão de Justificação. Então, esse é o procedimento normal.
Então falta incluir que há uma notificação formal do servidor pra que ele se manifeste no
processo. Depois da publicação, na verdade não é a COBEP que faz, é o Serviço de
Atendimento ao Usuário da SEGP que notifica o servidor.
2)

A vantagem principal foi agilizar o processo de apuração do tempo insalubre, e na

realidade antes do ato a gente ficava na dúvida de como agir ou de como proceder, então quando
a gente fez um Ato, o Senado editou um Ato em que tudo consta nesse ato, como a gente deve,
o que deve ser contado, os procedimentos, o que tem que constar no processo de apuração de
concessão de aposentadoria, então agilizou demais o processo. Então o procedimento hoje é um
procedimento que caminha sozinho, não precisa de intervenção do servidor pra passar pro setor,
pra agilizar. Então o Ato permitiu que não só quem faz a apuração tenha conhecimento de como
fazer mas deixou público pros servidores, pelos interessados, como seria feito esse
procedimento. Então assim ficou, as reclamações acabaram, os servidores viram que a coisa
começou a andar de forma gradual mas que os processos estavam saindo e gente sentiu mais
segurança pra conceder qualquer benefício com base nessa contagem especial.
3)

Eu não enxergo pontos fracos no novo modelo, eu acho que na realidade ele fortaleceu

o que existia antes, ou ele criou um método muito bom. A dificuldade que não sou eu que
enfrento, mas que eu vejo os servidores mais antigos com essa dificuldade, elas são a
documentação pra provar uma atividade que ele prestou há vários anos, então agora a
comprovação fica difícil pro servidor. Então depende dele, depende do nosso arquivo, e o
arquivo geralmente não está com toda a documentação do servidor devidamente arquivada
então essa dificuldade que o servidor enfrenta, não a COBEP em si, mas o servidor.
4)

Na atual conjuntura política que a gente está vivendo eu não vejo essa perspectiva não.

O que eu acho que a Administração como um todo, o próprio Senado e o Legislativo, ele tem
que desenvolver mais qualidade de vida no trabalho, pra diminuir esses sofrimentos físicos e
psíquicos que a atuação no legislativo, principalmente nessas áreas que você indicou sofrem no
dia-a-dia. Mas assim, pela minha visão previdenciária hoje eu acho que a curto prazo é muito
difícil isso acontecer.
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5)

Eu entendo que pra uma modificação. Mas não modificação, isso decorrente da

aposentadoria especial no serviço público. Então assim, há uma previsão constitucional pra uma
aposentadoria especial para esses casos e eu acho que novamente a conjuntura econômica eles
tem que estabelecer novas regras diferentes até, ou iguais à iniciativa privada e o RGPS, mas
com algumas mudanças, então eu acho que diante dessa questão da reforma previdenciária,
então eu acho, por esse motivo, a necessidade da reforma previdenciária no Brasil é que eu
acredito que haverá modificação, nas regras, nos tempos, na apuração. Poderá até surgir uma
mudança na questão das atividades novas, nas atividades que poderiam ser consideradas
nocivas e ensejariam uma aposentadoria especial. Então eu acho que uma modificação. Uma
necessidade de acordo com a conjuntura econômica que a gente vive. Inclusive as pessoas estão
vivendo mais, então eu acho que as exigências serão outras. Isso não decorre da nossa legislação
interna, na norma interna do Ato, mas eu acho que a mudança na Constituição ou nas próprias
regras do regime geral de previdência acarretará a modificação.
6)

Eu acho, o que eu vejo em todo esse processo de iniciação desse Ato ele serviu pra gente

buscar internamente cumprir a legislação da melhor forma possível. E serviu de base para outros
órgãos, então a gente vê que foi um trabalho, acredito eu que foi o primeiro trabalho nesse
sentido no âmbito do Legislativo com certeza, e a gente vê as pessoas vindo procurar ajuda,
como está sendo feito no Senado, se a gente tem uma regulamentação interna. Então acho que
isso foi muito importante pro Senado. Então a gente tem procurado melhorar o processo naquilo
que for possível, que cada procedimento pode ser melhorado, e agilizar cada vez mais. Então
assim, os processos a gente teve que rever vários, essa revisão às vezes gerou diminuição de
tempo, às vezes gerou aumento do tempo apurado dos servidores. Mas essa apuração foi uma
apuração feita com mais segurança. Então a segurança na concessão hoje de qualquer benefício
com essa contagem especial pra gente está muito mais tranquilo. Então foi muito importante o
Ato na administração do Senado Federal, na área de pessoal, na área de recursos humanos aqui.

Servidor do Serviço de Auditoria de Admissões e Concessões
1)

De acordo com os processos que vem pra nossa análise, alguns passos que estão aqui, a

gente não vê evidenciados nos processos, eu não sei se eles de fato ocorrem. Mas nos processos
eles não aparecem evidenciados, como algumas participações dos servidores depois da
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elaboração do PPP e etc. Mas assim, desta parte inicial, desde o requerimento até a instrução
com os registros funcionais do servidor, o laudo da Medicina do Trabalho, posteriormente o
deferimento pela DGER, essa parte a gente identifica nos processos quanto eles chegam pra
gente. Quanto o processo chega pra gente depois de já estar tudo deferido, a gente não vê
evidenciado, se ocorro não está bem instruído materialmente no processo. O que eu vejo de
diferente aqui.
2)

O principal foi padronizar um rito para que esse tipo de direito seja deferido ao servidor

que faz jus a ele, então eu acho que esses procedimentos eles tem que estar normatizados para
não serem efetuados de forma não institucionalizada, digamos assim, então acho que a
institucionalização de um rito pra tratar desse assunto é o principal ganho. Eu acho que esse
tipo de concessão de direitos tem que estar bem regulamentado mesmo, com os papéis bem
definidos das áreas intervenientes, eu acho que esse foi o principal ganho. Como antigamente
não existia um ato que normatizasse o rito, adotava-se o rito por costume, digamos assim, não
por um ato institucionalizado. Então, pra fins de atendimento e concessão de direitos é
importante ter um ato como esse.
3)

A gente não conseguiu apurar nenhum ponto fraco do nosso ponto de vista, após a

concessão da aposentadoria ao servidor a gente viu apenas os benefícios do novo processo, até
o momento a gente ainda não conseguiu identificar um ponto fraco. Até porque a casa tomou
uma iniciativa de rever mesmo os atos anteriores ao ato do Primeiro Secretário, a DGER tomou
a decisão de fazer uma revisão desses atos, sem ser obrigatório, justamente pra ter uma
segurança nesse tipo de concessão. Então até o momento a gente não identificou nenhum ponto
fraco relevante, que seja relevante ou tenhamos nos deparado com algum caso de legalidade,
ainda não. Aqui pela auditoria até nos sentimos mais seguros quando eles já vêm instruídos
conforme a previsão do ato do primeiro secretário. Hoje já não tem mais, porque a gente já está
com um estoque mais novo, mas quando a gente tinha um estoque mais velho de processos, e
eles ainda contemplavam tempo insalubre com rito antigo, que era só a questão da análise da
lotação e do adicional de insalubridade no contracheque do servidor a gente sempre pedia pra
que eles revissem com base no novo ato pra trazer mais segurança. Então o novo ato até o
momento ele tem nos dado mais segurança e nós não percebemos nenhum ponto assim relevante
de problema nele.
4)

Eu não teria como responder a pergunta assim de forma direta, porque a gente não

acompanha esse tipo de evolução legislativa, mas eu não sei te responder essa pergunta. Não
sei se tem alguma perspectiva ou não.
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5)

Considerando o que a gente já tem acompanhado até agora da implantação do Ato, a

princípio eu penso que ele tende a se consolidar e evoluir para novas situações, quando o direito
for regulamentado no âmbito do servidor público, a questão do tempo posterior a 90 também
quando for regulamentado, então eu imagino então como a nossa experiência tem sido muito
positiva, a tendência é que ele se consolide e evolua positivamente, na minha opinião. Porque
eu acho que ele trouxe, da mesma forma que eu mencionei anteriormente, ele trouxe clareza, o
rito, pra concessão de um direito que está previsto em norma. E como o Supremo já reconheceu
no mandado de injunção 33 a aplicação do regime geral para o servidor público enquanto não
se regulamenta algo específico, eu imagino que a clareza que ele trouxe pro processo, a
segurança pra todas as partes envolvidas, tanto pro empregador quanto pro empregado, é muito
positiva. Porque antes as coisas elas não eram muito institucionalizadas, elas ocorriam de uma
forma relativamente padronizada mas não institucionalizada. Então eu acho que a experiência
tem sido muito positiva. Mas é lógico que como qualquer outro ato normativo, com a evolução
da sociedade e das relações trabalhistas, ele também não vai ficar parado no tempo. Ele vai ser
dinâmico e merece evoluir assim como a legislação evoluir também. Mas a experiência tem
sido positiva e por isso eu acho que a tendência é ele se consolidar e ir evoluindo cada vez mais.
6)

O que a gente tem acompanhado é que o ato ele foi de certa forma bastante aceito pelos

servidores, ele veio atender uma demanda muito grande de servidores, principalmente os da
gráfica que tinham muitos problemas pra reconhecer questões de insalubridade. Então ele veio
atender essa demanda, institucionalizar um rito que vai conceder um direito a que eles fazem
jus e até onde nós sabemos a questão da implantação e do próprio ato ele tem servido até como
benchmarking para outros órgãos. Nós ficamos sabendo que pessoas de outros órgãos vieram
conhecer o rito do perfil profissiográfico, como eles elaboram, então eu acho que o ato foi muito
positivo pra casa. Ele trouxe mais segurança ao processo de concessão, de reconhecimento de
atividades insalubres. Então é isso, aguardar pra ver como as coisas vão evoluir. Acho que foi
um ganho pra Casa.
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ANEXO I – QUADRO A QUE SE REFERE O ART. 2º DO DECRETO Nº 53.831, DE 25
DE MARÇO DE 1964

CÓDIGO CAMPO DE APLICAÇÃO
1.0.0

AGENTES

1.1.0

FÍSICOS

SERVIÇOS E
ATIVIDADES
PROFISSIONAIS

TEMPO DE
CLASSIFICAÇÃO TRABALHO OBSERVAÇÕES
MÍNIMO

25 anos

Jornada normal em
locais com TE acima
de 28º. Artigos 165,
187 e 234, da CLT.
Portaria Ministerial 30
de 7-2-58 e 262, de 68-62.

25 anos

Jornada normal em
locais com
temperatura inferior a
12º centígrados. Art.
165 e 187, da CLT e
Portaria Ministerial
262, de 6-8-62.

25 anos

Jornada normal em
locais com umidade
excessiva. Art. 187 da
CLT e Portaria
Ministerial 262, de 6-862.

25 anos

Jornada normal ou
especial fixada em lei Lei 1.234 (*) de 14 de
novembro de 1950;
Lei 3.999 (*) de 1512-61; Art. 187, da
CLT; Decreto nº
1.232, de 22 de junho
de 1962 e
Portaria Ministerial
262, de 6 de agosto
de 1962.

25 anos

Jornada normal com
máquinas acionadas
por ar comprimido e
velocidade acima de
120 golpes por
minutos. Art.
187 CLT. Portaria
Ministerial 262, de 6-862.

25 anos

Jornada normal ou
especial fixada em
lei em locais com
ruídos acima de 80
decibéis. Decreto
número 1.232, de 22
de junho de 1962.
Portaria Ministerial
262, de 6-8-62 e Art.
187 da CLT.

CALOR
1.1.1

Operações
em
locais
com
temperatura excessivamente alta,
capaz de ser nociva à saúde e
proveniente de fontes artificiais.

Insalubre

FRIO
1.1.2

Trabalhos na
Operações
em
locais
com indústria do frio temperatura excessivamente baixa, operadores de
capaz de ser nociva à saúde e câmaras frigoríficas
e outros.
proveniente de fontes artificiais.
UMIDADE

1.1.3

Operações
excessiva,
saúde e
artificiais.

Trabalhos em
contato direto e
permanente com
em locais com umidade
água - lavadores,
capaz de ser nociva à
tintureiros,
proveniente de fontes
operários nas
salinas e outros.

1.1.4

Trabalhos expostos
a radiações para
fins industriais,
diagnósticos e
terapéuticos Operadores de raio
X, de rádium e
substâncias
Operações em locais com radiações
radiativas,
capazes de serem nocivas à saúde soldadores com arco
infra-vermelho, ultra-violeta, raios X,
elétrico e com
rádium e substâncias radiativas.
oxiacetilênio,
aeroviários de
manutenção de
aeronaves e
motores, turbohélices e outros.

1.1.5

Trepidações e
TREPIDAÇÃO
vibrações industriais
- Operadores de
perfuratrizes e
marteletes
Operações em trepidações capazes pneumáticos, e
de serem nocivas a saúde.
outros.

1.1.6

Trepidações sujeitos
aos efeitos de
ruídos industriais
RUÍDO
excessivos caldereiros,
operadores de
máquinas
Operações em locais com ruído pneumáticas, de
excessivo capas de ser nocivo à motores - turbinas e
outros.
saúde.

Insalubre

Insalubre

RADIAÇÃO

Insalubre

Insalubre

Insalubre

165

PRESSÃO
1.1.7
Operações em locais com pressão
atmosférica anormal capaz de ser
nociva à saúde.

ELETRICIDADE
1.1.8
Operações
em
locais
com
eletricidade em condições de perigo
de vida.
1.2.0

1.2.2

25 anos

Jornada normal ou
especial fixada em lei Artigos 187 e 219
CLT. Portaria
Ministerial 73, de 2 de
janeiro de 1960 e 262,
de 6-8-62.

Perigoso

25 anos

Jornada normal ou
especial fixada em lei
em serviços expostos
a tensão superior a
250 volts. Arts. 187,
195 e 196 da CLT.
Portaria Ministerial 34,
de 8-4-54.

Insalubre

20 anos

Insalubre

20 anos

Insalubre

25 anos

Insalubre

25 anos

Jornada normal. Art.
187 CLT. Portaria
Ministerial 262, de 6-862.

Insalubre

25 anos

Jornada normal. Art.
187 CLT. Portaria
Ministerial 262, de 6-862.

Insalubre

QUÍMICOS
ARSÊNICO

1.2.1

Trabalhos em
ambientes com alta
ou baixa pressão escafandristas,
mergulhadores,
operadores em
caixões ou
tubulações
pneumáticos e
outros.
Trabalhos
permanentes em
instalações ou
equipamentos
elétricos com riscos
de acidentes Eletricistas,
cabistas,
montadores e
outros.

I - Extração.

II - Fabricação de
seus compostos e
derivados - Tintas,
Operações com arsênico e seus parasiticidas e
compostos.
inseticidas etc.
III - Emprego de
derivados arsenicais
- Pintura,
galvanotécnica,
depilação,
empalhamento, etc.
Trabalhos
BERÍLIO
permanentes
expostos a poeiras e
Operações com berílio e seus fumos - Fundição de
compostos.
ligas metálicas.
Trabalhos
permanentes
expostos a poeiras e
Operações com cádmio e seus fumos - Fundição de
compostos.
ligas metálicas.
CÁDMIO

1.2.3

CHUMBO

1.2.4

I - Fundição, refino,
moldagens,
trefiliação e
laminação.

II - Fabricação de
artefatos e de
produtos de chumbo
- baterias,
acumuladores,
tintas e etc.
III - Limpeza,
raspagens e demais
Operações com chumbo, seus sais e trabalhos em
tanques de gasolina
ligas.
contendo chumbo,
tetra etil, polimento
e acabamento de
ligas de chumbo
etc.
IV - Soldagem e
dessoldagem com
ligas à base de
chumbo,
vulcanização da
borracha, tinturaria,
estamparia, pintura
e outros.

Jornada normal. Art.
187 CLT. Portaria
Ministerial 262, de 6-862.

20 anos

25 anos

Insalubre
25 anos

25 anos

Jornada normal. Art.
187 CLT. Portaria
Ministerial 262, de 6-862.
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1.2.5

CROMO

Operações com cromo e seus sais.
FÓSFORO

1.2.6

1.2.7

1.2.8

25 anos

I - Extração e
depuração do
fósforo branco e
seus compostos.

Insalubre

20 anos

I - Extração e
tratamento de
amálgamas e
compostos - Cloreto
e fulminato de Hg.

Operações com mercúrio, seus sais II - Emprego de
amálgama e
e amálgamas.
derivados,
galvanoplastia,
estanhagem e
outros.
Trabalhos
permanentes
expostos às
poeiras, gazes,
vapores, neblina e
fumos de outros
OUTROS TÓXICOS INOGÂNICOS
metais, metalóide
halogenos e seus
eletrólitos tóxicos ácidos, base e sais
- Relação das
substâncias nocivas
publicadas no
Operações com outros tóxicos Regulamento Tipo
inogârnicos capazes de fazerem mal de Segurança da
à saúde.
O.I.T.
POEIRAS MINERAIS NOCIVAS

1.2.10

Insalubre

II - Fabricação de
produtos fosforados
asfixiantes, tóxicos,
Operações com fósforo e seus incendiários ou
compostos.
explosivos.
III - Emprego de
líquidos, pastas, pós
e gases à base de
fósforo branco para
destruição de ratos
e parasitas.
Trabalhos
permanentes
expostos à poeiras
ou fumos do
MANGANÊS
manganês e
seus compostos
(bióxido) Metalurgia,
cerâmica, indústria
Operações com o manganês.
de vidros e outras.
MERCÚRIO

1.2.9

Trabalhos
permanentes
expostos ao tóxico Fabricação,
tanagem de couros,
cromagem
eletrolítica de
metais e outras.

Operações
industriais
com
despreendimento
de
poeiras
capazes de fazerem mal à saúde Silica, carvão, cimento, asbesto e
talco.

I - Trabalhos
permanentes no
subsolo em
operações de corte,
furação, desmonte e
carregamento nas
frentes de trabalho.
II - Trabalhos
permanentes em
locais de subsolo
afastados das

Jornada normal. Art.
187 CLT. Portaria
Ministerial 262, de 6-862.

Jornada normal. Art.
187 CLT. Portaria
Ministerial 262, de 6-862.

Insalubre
Perigoso
25 anos
Insalubre

Insalubre

25 anos

Jornada normal. Art.
187 CLT. Portaria
Ministerial 262, de 6-862.

Insalubre
Perigoso

20 anos

Insalubre

25 anos

Insalubre

25 anos

Insalubre
Perigoso

15 anos

Penoso
Insalubre
Penoso

20 anos

Jornada normal. Art.
187 CLT. Portaria
Ministerial 262, de 6-862.

Jornada normal. Art.
187 CLT. Portaria
Ministerial 262, de 6-862.

Jornada normal
especial fixada em Lei.
Arts. 187 e 293 da
Portaria Ministerial
262, de 5-1-60: 49 e
31, de 25-3-60: e 6-862.
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frentes de trabalho,
galerias, rampas,
poços, depósitos,
etc ...
III - Trabalhos
permanentes a céu
aberto. Corte,
furação, desmonte,
carregamento,
britagem,
classificação, carga
e descarga de silos,
transportadores de
correias e
teleférreos,
moagem,
calcinação,
ensacamento e
outras.

Insalubre

25 anos

Trabalhos
permanentes
expostos às
poereiras: gases,
vapores, neblinas e
fumos de derivados
do carbono
constantes da
Relação
Internancional das
Substâncias Nocivas
publicada no
Regulamento Tipo
de Segurança da
O.I.T - Tais como:
cloreto de metila,
tetracloreto de
carbono,
tricoloroetileno,
clorofórmio,
bromureto de netila,
nitrobenzeno,
gasolina, alcoois,
acetona, acetatos,
pentano, metano,
hexano, sulfureto de
carbono, etc.

Insalubre

25 anos

Jornada normal. Art.
187 CLT. Portaria
Ministerial 262, de 6-862.

1.3.0

BIOLÓGICOS

1.3.1

Trabalhos
permanentes
CARBÚNCULO, BRUCELA MORNO E expostos ao contato
TÉTANO
direto com germes
infecciosos Assistência
Operações industriais com animais Veterinária, serviços
ou produtos oriundos de animais em matadouros,
infectados.
cavalariças e outros.

Insalubre

25 anos

Jornada normal. Art.
187 CLT. Portaria
Ministerial 262, de 6-862.

25 anos

Jornada normal ou
especial fixada em Lei.
Lei nº 3.999, de 1512-61. Art. 187 CLT.
Portaria Ministerial
262, de 6-8-62.

25 anos

Jornada normal ou
especial fixada em Lei.
Decreto nº 46.131 (*),
de 3-6-59.

TÓXICOS ORGÂNICOS
Operações
executadas
com
derivados tóxicos do carbono Nomenclatura Internacional.
I - Hidrocarbonetos (ano, eno, ino)
II - Ácidos carboxílicos (oico)
III - Alcoois (ol)
IV - Aldehydos (al)
1.2.11

V - Cetona (ona)
VI - Esteres (com sais em ato - ilia)
VII - Éteres (óxidos - oxi)
VIII - Amidas - amidos
IX - Aminas - aminas
X - Nitrilas e isonitrilas (nitrilas e
carbilaminas)
XI - Compostos organo - metálicos
halogenados,
metalódicos
halogenados,
metalóidicos
e
nitrados.

1.3.2

OU Trabalhos
- permanentes
expostos ao contato
com doentes ou
materiais infectoServiços de Assistência Médica, contagiantes Odontológica e Hospitalar em que assistência médico,
haja contato obrigatório com odontológica,
organismos doentes ou com hospitalar e outras
materiais infecto-contagiantes.
atividades afins.

2.0.0

OCUPAÇÕES

2.1.0

LIBERAIS, TÉCNICOS, ASSEMELHADAS

GERMES
INFECCIOSOS
PARASITÁRIOS
HUMANOS
ANIMAIS

2.1.1

ENGENHARIA

Engenheiros de
Construção Civil, de
minas, de

Insalubre

Insalubre
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metalurgia,
Eletricistas.

Químicos,
Toxicologistas,
Podologistas.

2.1.2

QUÍMICA

2.1.3

MEDICINA,
ENFERMAGEM

2.1.4

MAGISTÉRIO

2.2.0

AGRÍCOLAS, FLORESTAIS, AQUÁTICAS

2.2.1

AGRICULTURA

2.2.2

CAÇA

2.2.3

PESCA

2.3.0

PERFURAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL. ASSEMELHADOS

2.3.1

ESCAVAÇÕES
POÇOS

ODONTOLOGIA, Médicos, Dentistas,
Enfermeiros.

Professores.

Trabalhadores
agropecuária.
Trabalhadores
florestais,
caçadores.

na

Pescadores

DE SUPERFÍCIE - Trabalhadores em
túneis e galerias.

2.3.2

ESCAVAÇÕES
TÚNEIS

DE

SUBSOLO

2.3.3

EDIFÍCIOS, BARRAGENS, PONTES

2.4.0

TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

-

Trabalhadores em
escavações à céu
aberto.
Trabalhadores em
edifícios, barragens,
pontes, torres.
Aeronautas,
Aeroviários de
serviços de pista e
de oficinas, de
manutenção, de
conservação, de
carga e descarga,
de recepção e de
despacho de
aeronaves.

2.4.1

TRANSPORTES AÉREO

2.4.2

Marítimos de convés
de máquinas, de
TRANSPORTES MARÍTIMO, FLUVIAL câmara e de saúde E LACUSTRE
Operários de
construção e
reparos navais.

2.4.3

TRANSPORTES FERROVIÁRIO

2.4.4

TRANSPORTES RODOVIÁRIO

Maquinistas,
Guarda-freios,
trabalhadores da via
permanente.
Motorneiros e
condutores de
bondes.
Motoristas e
cobradores de
ônibus.
Motoristas e
ajudantes de
caminhão.

Jornada normal ou
especial fixada em Lei.
Decreto nº 48.285 (*),
de 1960.
Jornada normal ou
especial fixada em Lei.
Decreto nº 43.185 (*),
de 6-2-58.
Jornada normal ou
especial fixada em Lei
Estadual, GB, 286; RJ,
1.870, de 25-4. Art.
318, da Consolidação
das Leis do Trabalho.

Insalubre

25 anos

Insalubre

25 anos

Penoso

25 anos

Insalubre

25 anos

Jornada normal.

Perigoso

25 anos

Jornada normal.

Perigoso

25 anos

Jornada normal.

20 anos

Jornada normal ou
especial, fixada em
Lei. Artigo 295. CLT

Insalubre

25 anos

Jornada normal.

Perigoso

25 anos

Jornada normal.

25 anos

Jornada normal ou
especial, fixada em
Lei. Lei nº 3.501, (*)
de 21-12-58; Lei nº
2.573, (*) de 15-8-55;
Decretos nºs
50.660 (*), de 26-661 e 1.232, de 22-662.

Insalubre

25 anos

Jornada normal ou
especial fixada em Lei.
Art. 243 CLT. Decretos
nº 52.475 (*). de 139-63; 52.700 (*) de
18-10-63 e 53.514 (*),
de 30-1-64.

Insalubre

25 anos

Jornada normal ou
especial fixada em
Lei. Artigo 238, CLT.

Penoso

25 anos

Jornada normal.

Insalubre
Perigoso

Perigoso
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2.4.5

Telegrafista,
TELEGRAFIA, TELEFONIA, RÁDIO telefonista, rádio
COMUNICAÇÃO.
operadores de
telecomunicações.

2.5.0

ARTESANATO E OUTRAS OCUPAÇÕES QUALIFICADAS
Lavadores,
passadores,
E TINTURARIA
calandristas,
tintureiros.
Trabalhadores nas
indústrias
metalúrgicas, de
vidro, de cerâmica e
COZIMENTO,
de plásticosTREFILAÇÃO,
fundidores,
laminadores,
moldadores,
trefiladores,
forjadores.
Trabalhadores nas
indústrias
metalúrgicas, de
vidro, de cerâmica e
GALVANIZAÇÃO,
de plásticos soldadores,
galvanizadores,
chapeadores,
caldeireiros.

Insalubre

25 anos

Jornada normal ou
especial, fixada em
Lei. Artigo 227 da
CLT.
Portaria Ministerial 20,
de 6-8-62.

Insalubre

25 anos

Jornada normal.

Insalubre

25 anos

Jornada normal.

Insalubre

25 anos

Jornada normal.

2.5.1

LAVANDERIA

2.5.2

FUNDIÇÃO,
LAMINAÇÃO,
MOLDAGEM

2.5.3

SOLDAGEM,
CALDERARIA

2.5.4

PINTURA

Pintores de Pistola.

Insalubre

25 anos

Jornada normal.

COMPOSIÇÃO
TIPOGRÁFICA
E
MACÂNICA,
LINOTIPIA,
ESTEREOTIPIA,
ELETROTIPIA,
LITOGRAFIA
E
OFF-SETT,
FOTOGRAVURA, ROTOGRAVURA E
GRAVURA,
ENCADERNAÇÃO
E
IMPRESSÃO EM GERAL.

Trabalhadores
permanentes nas
indústrias
poligráficas:
Linotipistas,
monotipistas,
tipográficas,
impressores,
margeadores,
montadores,
compositores,
pautadores,
gravadores,
granitadores,
galvanotipistas,
frezadores,
titulistas.

Insalubre

25 anos

Jornada normal.

2.5.6

ESTIVA E ARMAZENAMENTO.

Estivadores,
Arrumadores,
Trabalhadores de
capatazia,
Consertadores,
Conferentes.

Perigoso

25 anos

Jornada normal ou
especial, fixada em
Lei. Art. 278, CLT;
item VII quadro II, do
Art. 65 do Decreto
48.959-A (*), de 29-960.

2.5.7

EXTINÇÃO DE FOGO, GUARDA.

Bombeiros,
Investigadores,
Guardas

Perigoso

25 anos

Jornada normal.

2.5.5
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ANEXO II – ANEXO I DO DECRETO Nº 83.080, DE 1979 - CLASSIFICAÇÃO DAS
ATIVIDADES PROFISSIONAIS SEGUNDO OS AGENTES NOCIVOS

CÓDIGO

CAMPO DE
APLICAÇÃO

1.0.0

AGENTES
NOCIVOS

1.1.0

FÍSICOS

1.1.1

CALOR

ATIVIDADE
(TRABALHADORES OCUPADOS
PERMANENTE)

EM

PROFISSIONAL
TEMPO
CARÁTER MÍNIMO DE
TRABALHO

Industria metalúrgica e mecânica (atividades discriminadas nos
códigos 2.5.1 e 2.5.2 do Anexo II). Fabricação de vidros e
cristais (atividades discriminadas no código 2.5.5 do Anexo II).

25 anos

Alimentação de caldeiras a vapor a carvão ou a lenha.
1.1.2

FRIO

Câmaras frigoríficas e fabricação de gelo.

25 anos

Extração de minerais radioativos (tratamento, purificação,
isolamento e preparo para distribuição).
Operações com reatores nucleares com fontes de nêutrons ou
de outras radiações corpusculares.

1.1.3

RADIAÇÕES
IONIZANTES

Trabalhos executados com exposições aos raios X, rádio e
substâncias radioativas para fins industriais, terapêuticos e
diagnósticos.
Fabricação de ampolas de raios x e radioterapia (inspeção de
qualidade).

25 anos

Fabricação e manipulação de produtos químicos e
farmacêuticos radioativos (urânio, rádon, mesotório, tório x,
césio 137 e outros).
Fabricação e aplicação de produtos luminescentes radíferos.
Pesquisas e estudos dos raios x e substâncias radioativas em
laboratórios.
1.1.4

TREPIDAÇÃO

Trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos.

25 anos

Calderaria (atividades discriminadas no código 2.5.2 do Anexo
II).
Trabalhos em usinas geradoras de eletricidade (sala de turbinas
e geradores).
1.1.5

RUÍDO

Trabalhos com exposição permanente a ruído acima de 90 db.

25 anos

Operação
com
máquinas
pneumáticas
(atividades
discriminadas entre as do código 2.5.3 do Anexo II).
Trabalhos em cabinas de prova de motores de avião.
Trabalhos em caixões ou câmaras pneumáticas subaquáticas e
em tubulações pneumáticos.
1.1.6

PRESSÃO
ATMOSFÉRICA

Operação com uso de escafandro.

20 anos

Operação de mergulho
Trabalho sob ar comprimido em túneis pressurizados.

1.2.0

QUÍMICOS

1.2.1

ARSÊNICO

Metalurgia de minérios arsenicais.
Extração de arsênico.

25 anos
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Fabricação de compostos de arsênico.
Fabricação de tintas à base de compostos de arsênico
(atividades discriminadas no Código 2.5.6 do Anexo II).
Fabricação e aplicação de produtos inseticidas, parasiticidas e
raticidas à base de compostos de arsênico.
Extração, trituração e tratamento de berílio:

1.2.2

BERÍLIO OU
GLICINIO

Fabricação de ligas de berílio e seus compostos.
25 anos

Fundição de ligas metálicas.
Utilização do berílio ou seus compostos na fabricação de tubos
fluorescentes, de ampolas de raios x e de vidros especiais.
Extração, tratamento e preparação de ligas de cádmio.
Fundição de ligas metálicas.

1.2.3

CÁDMIO

Fabricação de compostos de cádmio.

25 anos

Solda com cádmio.
Utilização de cádmio em revestimentos metálicos.
Extração de chumbo.
Fabricação e emprego de chumbo tetraetila ou tetramatila.
Fabricação de objetos e artefatos de chumbo.
Fabricação de acumuladores, pilhas e baterias elétricas
contendo chumbo ou compostos de chumbo.
1.2.4

CHUMBO

Fabricação de tintas, esmaltes e vernizes à base de compostos
de chumbo (atividades discriminadas no código 2.5.6 do Anexo
II).

25 anos

Fundição e laminação de chumbo, zinco-velho, cobre e latão.
Limpeza, raspagem e reparação de tanques de mistura e
armazenamento de gasolina contendo chumbo tetraetila.
Metalurgia e refinação de chumbo.
Vulcanização de borracha pelo litargírio ou outros compostos
de chumbo.
1.2.5

CROMO

Fabricação de ácimo crômico, de cromatos e bicromatos.

25 anos

Extração e preparação de fósforo branco e seus compostos.
1.2.6

FÓSFORO

Fabricação e aplicação de produtos fosforados
organofosforados, inseticidas, parasíticidas e ratívidas.

e

25 anos

Fabricação de projéteis incendiários, explosivos e gases
asfixiantes à base de fósforo branco.
Extração, tratamento e trituração do minério por processos
manuais ou semi-aumáticos.
1.2.7

MANGANÊS

Fabricação de compostos de manganês.
Fabricação de pilhas secas contendo compostos de manganês.

25 anos
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Fabricação de vidros especiais, indústrias de cerâmica e outras
operações com exposição permanente a poeiras de pirolusita
ou de outros compostos de manganês.
Extração e fabricação de compostos de mercúrio.
Fabricação de espoletas com fulminato de mercúrio.
Fabricação de tintas à base de composto de mercúrio.
Fabricação de solda à base de mercúrio.
Fabricação de aparelhos de mercúrio:
Barômetro, manômetro, termômetro, interruptor, lâmpadas,
válvulas eletrônicas, ampolas de raios x e outros.
1.2.8

MERCÚRIO

Amalgamação de zinco para fabricação de eletródios, pilhas e
acumuladores.

25 anos

Douração e estanhagem de espelhos à base de mercúrio.
Empalhamento de animais com sais de mercúrio.
Recuperação
industriais.

de

mercúrio

por

destilação

de

resíduos

Tratamento a quente das amálgamas de ouro e prata para
recuperação desses metais preciosos.
Secretagem de pelos, crinas e plumas, feltragem à base de
compostos de mercúrio.
1.2.9

OURO

Redução, separação e fundição do ouro

25 anos

Fabricação de benzol, toluoi, xilol (benzeno, tolueno e xileno).
Fabricação e aplicação de inseticidas clorados derivados de
hidrocarbonetos.
Fabricação e aplicação de inseticidas e fungicidas derivados de
ácido carbônico.

1.2.10

HIDROCARBONETOS E
OUTROS
COMPOSTOS
DE CARBONO

Fabricação de derivados halogenados de hidrocarbonetos
alifáticos: cloreto de metila, brometo de metila, clorofórmio,
tetracloreto
de
carbono,
dicloretano,
tetracloretano,
tricloretileno e bromofórmio.

25 anos

Fabricação e aplicação de inseticida à base de sulfeto de
carbono.
Fabricação de seda artificial (viscose)
Fabricação de sulfeto de carbono.
Fabricação de carbonilida.
Fabricação de gás de iluminação.
Fabricação de solventes para tintas, lacas e vernizes, contendo
benzol, toluol e xilol.

1.2.11

OUTROS
TÓXICOS,
ASSOCIAÇÃO
DE AGENTES

Fabricação de flúor e ácido fluorídrico, cloro e ácido clorídrico e
bromo e ácido bromídrico.
Aplicação
de
revestimentos
metálicos,
eletroplastia,
compreendendo:
niquelagem,
cromagem,
douração,
anodização de alumínio e outras operações assemelhadas
(atividades discriminadas no código 2.5.4 do Anexo II).

25 anos
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Pintura a pistola – associação de solventes e hidrocarbonados
e partículas suspensas (atividades discriminadas entre as do
código 2.5.3 do Anexo II).
Trabalhos em galerias e tanques de esgoto (monóxido de
carbono, gás metano, gás sulfídrico e outros).
Solda elétrica e a oxiacetileno (fumos metálicos).
Indústrias têxteis: alvejadores,
estampadores a mão.

tintureiros,

lavadores

e

Extração de minérios (atividades discriminadas nos códigos 15, 20 ou 25
2.3.1 a 2.3.5 do anexo II).
anos
Extração de rochas amiantíferas (furação, corte, desmonte,
trituração, peneiramento e manipulação).
Extração, trituração e moagem de talco.
Decapagem, limpeza de metais, foscamento de vidros com
jatos de areia (atividades discriminadas entre as do código 2.5.3
do Anexo II).
Fabricação de cimento

1.2.12

SÍLICA,
SILICATOS,
CARVÃO,
CIMENTO E
AMIANTO

Fabricação de guarnições para freios, materiais isolantes e
produtos de fibrocimento.
Fabricação de material refratário para fornos, chaminés e
cadinhos, recuperação de resíduos.

25 anos

Fabricação de mós, rebolos, saponáceos, pós e pastas para
polimento de metais.
Moagem e manipulação de sílica na indústria de vidros,
porcelana e outros produtos cerâmicos.
Mistura, cardagem, fiação e tecelagem de amianto.
Trabalho em pedreiras (atividades discriminadas no código
2.3.4 do anexo II).
Trabalho em construção de túneis (atividades discriminadas
nos códigos 2.3.3 e 2.3.4 do Anexo II).
1.3.0

BIOLÓGICOS

1.3.1

Trabalhos permanentes em que haja contato com produtos de
animais infectados.
CARBÚNCULO
BRUCELA,
Trabalhos permanentes em que haja contados com carnes,
MORMO,
vísceras, glândulas, sangue, ossos, pelos dejeções de animais
TUBERCULOSE
infectados (atividades discriminadas entre as do código 2.1.3 do
E TÉTANO
Anexo II: médicos, veterinários, enfermeiros e técnicos de
laboratório).

25 anos

1.3.2

ANIMAIS
DOENTES E
MATERIAIS
INFECTOCONTAGIANTES

Trabalhos permanentes expostos ao contato com animais
doentes ou materiais infecto-contagiantes (atividades
discriminadas entre as do código 2.1.3 do Anexo II: médicos,
veterinários, enfermeiros e técnicos de laboratório).

25 anos

1.3.3

PREPARAÇÃO
DE SOROS,
VACINAS, E
OUTROS
PRODUTOS

Trabalhos permanentes em laboratórios com animais
destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos
(atividades discriminadas entre as do código 2.1.3 do Anexo II:
médicos-laboratoristas, técnicos de laboratórios, biologistas).

25 anos
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1.3.4

1.3.5

DOENTES OU
MATERIAIS
INFECTOCONTAGIANTE
S

Trabalhos em que haja contato permanente com doentes ou
materiais infecto-contagiantes (atividades discriminadas entre
as do código 2.1.3 do Anexo II: médicos-laboratoristas
(patologistas), técnicos de laboratório, dentistas, enfermeiros).

25 anos

GERMES

Trabalhos nos gabinetes de autópsia, de anatomia e anátomohistopatologia (atividades discriminadas entre as do código
2.1.3 do Anexo II: médicos-toxicologistas, técnicos de
laboratório de anatomopatologia ou histopatologia, técnicos de
laboratório de gabinetes de necropsia, técnicos de anatomia).

25 anos
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ANEXO III – ANEXO II DO REGULAMENTO DOS BENEFÍCIOS DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL (DECRETO Nº 83.080 DE 24 DE JANEIRO DE 1979) –
CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS SEGUNDO OS GRUPOS
PROFISSIONAIS

CÓDIGO

ATIVIDADE PROFISSIONAL

2.0.0

GRUPOS PROFISSIONAIS

2.1.0

PROFISSIONAIS LIBERAS E TÉCNICAS

TEMPO MÍNIMO DE TRABALHO

ENGENHARIA
2.1.1

Engenheiros-químicos.
Engenheiros-metalúrgicos.

25 anos

Engenheiros de minas.
QUÍMICA-RADIOATIVIDADE
Químicos-industriais.
Químicos-toxicologistas.
2.1.2

Técnicos em laboratórios de análises.

25 anos

Técnicos em laboratórios químicos
Técnicos em radioatividade.
MEDICINA-ODONTOLOGIA-FARMÁCIA E BIOQUÍMICAENFERMAGEM-VETERINÁRIA
Médicos (expostos aos agentes nocivos - Código 1.3.0 do
Anexo I
Médicos-anatomopatologistas ou histopatologistas.
Médicos-toxicologistas.
Médicos-laboratoristas (patologistas).
Médicos-radiologistas ou radioterapeutas.
Técnicos de raio x.
2.1.3

Técnicos de laboratório de anatomopatologia ou
histopatologia.

25 anos

Farmacêuticos-toxicologistas e bioquímicos.
Técnicos de laboratório de gabinete de necropsia.
Técnicos de anatomia.
Dentistas (expostos aos agentes nocivos – código 1.3.0 do
Anexo I).
Enfermeiros (expostos aos agentes nocivos – código 1.3.0
do Anexo I).
Médicos-veterinários (expostos aos agentes nocivos –
código 1.3.0 do Anexo I).
2.2.0

PESCA

2.2.1

PESCADORES

2.3.0

EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS

25 anos
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2.3.1

MINEIROS DE SUBSOLO

15 anos

TRABALHADORES PERMANENTES EM LOCAIS DE
SUBSOLO, AFASTADOS DAS FRENTES DE TRABALHO
(GALERIAS, RAMPAS, POÇOS, DEPÓSITOS)
2.3.2

Motoristas, carregadores, condutores de vagonetas,
carregadores de explosivos, encarregados do fogo
(blasters), eletricistas, engatores, bombeiros, madeireiros e
outros profissionais com atribuições permanentes em minas
de subsolo.

20 anos

MINEIROS DE SUPERFÍCIE
Trabalhadores no exercício de atividades de extração em
minas ou depósitos minerais na superfície.
2.3.3

Perfuradores de rochas, cortadores de rochas,
carregadores, operadores de escavadeiras, motoreiros,
condutores de vagonetas, britadores, carregadores de
explosivos, encarregados do fogo (blastera) e outros
profissionais com atribuições permanentes de extração em
minas ou depósitos minerais na superfície.

2.3.4

TRABALHADORES EM PEDREIRAS, TÚNEIS, GALERIAS
Perfuradores, covouqueiros, canteiros, encarregados do
fogo (blasters) e operadores de pás mecânicas.

25 anos

25 anos

TRABALHADORES EM EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO

2.3.5

Trabalhadores ocupados em caráter permanente na
perfuração de poços petrolíferos e na extração de petróleo.

2.4.0

TRANSPORTES

25 anos

TRANSPORTE FERROVIÁRIO
2.4.1

Maquinista de máquinas acionadas a lenha ou a carvão.

25 anos

Foguista:
TRANSPORTE URBANO E RODOVIÁRIO
2.4.2

Motorista de ônibus e de caminhões de cargas (ocupados
em caráter permanente).

25 anos

TRANSPORTE AÉREO
2.4.3

25 anos
Aeronautas
TRANSPORTE MARÍTIMO

2.4.4

Foguistas.

25 anos

Trabalhadores em casa de máquinas.
TRANSPORTE MANUAL DE CARGA NA ÁREA
PORTUÁRIA.
2.4.5

Estivadores (trabalhadores ocupados em caráter
permanente, em embarcações, no carregamento e
descarregamento de carga.)

25 anos
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Arrumadores e ensacadores.
Operadores de carga e descarga nos portos.
2.5.0

ARTÍFICES, TRABALHADORES OCUPADOS EM
DIVERSOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E OUTROS
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS E MECÂNICAS
(Aciarias, fundições de ferro e metais não ferrosos,
laminações, forneiros, mãos de forno, reservas de forno,
fundidores, soldadores, lingoteiros, tenazeiros, caçambeiros,
amarradores, dobradores e desbastadores.
Rebarbadores, esmerilhadores, marteleteiros de
rebarbação.

2.5.1

Operadores de tambores rotativos e outras máquinas de
rebarbação.

25 anos

Operadores de máquinas para fabricação de tubos por
centrifugação.
Operadores de pontes rolantes ou de equipamentos para
transporte de peças e caçambas com metal liquefeito, nos
recintos de aciarias, fundições e laminações.
Operadores nos fornos de recozimento ou de têmperarecozedores, temperadores.
FERRARIAS, ESTAMPARIAS DE METAL À QUENTE E
CALDEIRARIA.
Ferreiros, marteleiros, forjadores, estampadores,
caldeireiros e prensadores.
2.5.2

Operadores de forno de recozimento, de têmpera, de
cementação, forneiros, recozedores, temperadores,
cementadores.

25 anos

Operadores de pontes rolantes ou talha elétrica.
OERAÇÕES DIVERSAS
Operadores de máquinas pneumáticas.
Rebitadores com marteletes pneumáticos.
Cortadores de chapa a oxiacetileno.
2.5.3

Esmerilhadores.
Soldadores (solda elétrica e a oxiacetileno).
Operadores de jatos de areia com exposição direta à poeira.
Pintores a pistola (com solventes hidrocarbonados e tintas
tóxicas).
Foguistas.

2.5.4

APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS METÁLICOS E
ELETROPLASTIA

25 anos
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Galvanizadores, niqueladores, cromadores, cobreadores,
estanhadores, douradores e profissionais em trabalhos de
exposição permanente nos locais.

25 anos

FABRICAÇÃO DE VIDROS E CRISTAIS
Vidreiros, operadores de forno, forneiros, sopradores de
vidros e cristais.
2.5.5

Operadores de máquinas de fabricação de vidro plano,
sacadores de vidros e cristais, operadores de máquinas de
soprar vidros e outros profissionais em trabalhos
permanentes nos recintos de fabricação de vidros e cristais.

25 anos

FABRICAÇÃO DE TINTAS, ESMALTES E VERNIZES
2.5.6

Trituradores, moedores, operadores de máquinas moedoras,
misturadores, preparadores, envasilhadores e outros
profissionais em trabalhos de exposição permanente nos
recintos de fabricação.

25 anos

PREPARAÇÃO DE COUROS
2.5.7

Caleadores de couros.
Curtidores de couros.

25 anos

Trabalhadores em tanagem de couros.
INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORIAL

2.5.8

Monotipistas, linotipistas, fundidores de monotipo,
fundidores de linotipo, fundidores de estereotipia,
eletrotipistas, estereotipistas, galvanotipistas, titulistas,
compositores, biqueiros, chapistas, tipógrafos, caixistas,
distribuidores, paginadores, emendadores, impressores,
minervistas, prelistas, ludistas, litógrafos e fotogravadores.

25 anos
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ANEXO IV – ANEXO II DO REGULAMENTO DOS BENEFÍCIOS DA

PREVIDÊNCIA SOCIAL (DECRETO Nº 83.080 DE 24 DE JANEIRO DE
1979) - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS
SEGUNDO OS GRUPOS PROFISSIONAIS

CÓDIGO

ATIVIDADE PROFISSIONAL

2.0.0

GRUPOS PROFISSIONAIS

2.1.0

PROFISSIONAIS LIBERAS E TÉCNICAS

TEMPO MÍNIMO DE
TRABALHO

ENGENHARIA
2.1.1

Engenheiros-químicos.
Engenheiros-metalúrgicos.

25 anos

Engenheiros de minas.
QUÍMICA-RADIOATIVIDADE
Químicos-industriais.
2.1.2

Químicos-toxicologistas.
Técnicos em laboratórios de análises.

25 anos

Técnicos em laboratórios químicos
Técnicos em radioatividade.
MEDICINA-ODONTOLOGIA-FARMÁCIA E BIOQUÍMICAENFERMAGEM-VETERINÁRIA
Médicos (expostos aos agentes nocivos
- Código 1.3.0 do Anexo I).
Médicos-anatomopatologistas ou histopatologistas.
Médicos-toxicologistas.
Médicos-laboratoristas (patologistas).
Médicos-radiologistas ou radioterapeutas.
2.1.3

Técnicos de raio x.
Técnicos de laboratório de anatomopatologia ou histopatologia.

25 anos

Farmacêuticos-toxicologistas e bioquímicos.
Técnicos de laboratório de gabinete de necropsia.
Técnicos de anatomia.
Dentistas (expostos aos agentes nocivos – código 1.3.0 do Anexo
I).
Enfermeiros (expostos aos agentes nocivos – código 1.3.0 do
Anexo I).
Médicos-veterinários (expostos aos agentes nocivos – código 1.3.0
do Anexo I).
2.2.0

PESCA

2.2.1

PESCADORES

2.3.0

EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS

25 anos

MINEIROS DE SUBSOLO
2.3.1

(Operações de corte, furação e desmonte e atividades de manobras
nos pontos de transferências de cargas e viradores e outras
atividades exercidas na frente de trabalho)

15 anos
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Perfuradores de rochas, cortadores de rochas, carregadores,
britadores, cavouqueiros e choqueiros.
TRABALHADORES PERMANENTES EM LOCAIS DE SUBSOLO,
AFASTADOS DAS FRENTES DE TRABALHO (GALERIAS,
RAMPAS, POÇOS, DEPÓSITOS)
2.3.2

Motoristas, carregadores, condutores de vagonetas, carregadores
de explosivos, encarregados do fogo (blasters), eletricistas,
engatores, bombeiros, madeireiros e outros profissionais com
atribuições permanentes em minas de subsolo.

20 anos

MINEIROS DE SUPERFÍCIE
Trabalhadores no exercício de atividades de extração em minas ou
depósitos minerais na superfície.
2.3.3

Perfuradores de rochas, cortadores de rochas, carregadores,
operadores de escavadeiras, motoreiros, condutores de vagonetas,
britadores, carregadores de explosivos, encarregados do fogo
(blastera) e outros profissionais com atribuições permanentes de
extração em minas ou depósitos minerais na superfície.

2.3.4

TRABALHADORES EM PEDREIRAS, TÚNEIS, GALERIAS
Perfuradores, covouqueiros, canteiros, encarregados do fogo
(blasters) e operadores de pás mecânicas.

2.3.5

25 anos

TRABALHADORES EM EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO
Trabalhadores ocupados em caráter permanente na perfuração de
poços petrolíferos e na extração de petróleo.

2.4.0

25 anos

25 anos

TRANSPORTES
TRANSPORTE FERROVIÁRIO

2.4.1

Maquinista de máquinas acionadas a lenha ou a carvão.

25 anos

Foguista:
TRANSPORTE URBANO E RODOVIÁRIO
2.4.2

2.4.3

Motorista de ônibus e de caminhões de cargas (ocupados em
caráter permanente).
TRANSPORTE AÉREO
Aeronautas

25 anos

25 anos

TRANSPORTE MARÍTIMO
2.4.4

Foguistas.

25 anos

Trabalhadores em casa de máquinas.
TRANSPORTE MANUAL DE CARGA NA ÁREA PORTUÁRIA.
2.4.5

Estivadores (trabalhadores ocupados em caráter permanente, em
embarcações, no carregamento e descarregamento de carga.)

25 anos

Arrumadores e ensacadores.
Operadores de carga e descarga nos portos.
2.5.0

ARTÍFICES, TRABALHADORES OCUPADOS EM DIVERSOS
PROCESSOS DE PRODUÇÃO E OUTROS
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS E MECÂNICAS

2.5.1

(Aciarias, fundições de ferro e metais não ferrosos, laminações,
forneiros, mãos de forno, reservas de forno, fundidores, soldadores,
lingoteiros, tenazeiros, caçambeiros, amarradores, dobradores e
desbastadores.
Rebarbadores, esmerilhadores, marteleteiros de rebarbação.
Operadores de tambores rotativos e outras máquinas de
rebarbação.
Operadores de máquinas para fabricação de tubos por
centrifugação.

25 anos
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Operadores de pontes rolantes ou de equipamentos para transporte
de peças e caçambas com metal liquefeito, nos recintos de aciarias,
fundições e laminações.
Operadores nos fornos de recozimento ou de têmpera-recozedores,
temperadores.

2.5.2

FERRARIAS, ESTAMPARIAS DE METAL À QUENTE E
CALDEIRARIA.
Ferreiros, marteleiros, forjadores, estampadores, caldeireiros e
prensadores.
Operadores de forno de recozimento, de têmpera, de cementação,
forneiros, recozedores, temperadores, cementadores.

25 anos

Operadores de pontes rolantes ou talha elétrica.
OERAÇÕES DIVERSAS
Operadores de máquinas pneumáticas.
Rebitadores com marteletes pneumáticos.
Cortadores de chapa a oxiacetileno.
2.5.3

Esmerilhadores.

25 anos

Soldadores (solda elétrica e a oxiacetileno).
Operadores de jatos de areia com exposição direta à poeira.
Pintores a pistola (com solventes hidrocarbonados e tintas tóxicas).
Foguistas.
APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS METÁLICOS E
ELETROPLASTIA
2.5.4

Galvanizadores, niqueladores, cromadores, cobreadores,
estanhadores, douradores e profissionais em trabalhos de
exposição permanente nos locais.

25 anos

FABRICAÇÃO DE VIDROS E CRISTAIS
Vidreiros, operadores de forno, forneiros, sopradores de vidros e
cristais.
2.5.5

Operadores de máquinas de fabricação de vidro plano, sacadores
de vidros e cristais, operadores de máquinas de soprar vidros e
outros profissionais em trabalhos permanentes nos recintos de
fabricação de vidros e cristais.

25 anos

FABRICAÇÃO DE TINTAS, ESMALTES E VERNIZES
2.5.6

Trituradores, moedores, operadores de máquinas moedoras,
misturadores, preparadores, envasilhadores e outros profissionais
em trabalhos de exposição permanente nos recintos de fabricação.

25 anos

PREPARAÇÃO DE COUROS
2.5.7

Caleadores de couros.
Curtidores de couros.

25 anos

Trabalhadores em tanagem de couros.
INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORIAL

2.5.8

Monotipistas, linotipistas, fundidores de monotipo, fundidores de
linotipo, fundidores de estereotipia, eletrotipistas, estereotipistas,
galvanotipistas, titulistas, compositores, biqueiros, chapistas,
tipógrafos, caixistas, distribuidores, paginadores, emendadores,
impressores, minervistas, prelistas, ludistas, litógrafos e
fotogravadores.

25 anos
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ANEXO V – ANEXO IV DO DECRETO Nº 2.172, DE 5 DE MARÇO DE 1997 -

REGULAMENTO DOS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES NOCIVOS
CÓDIGO

AGENTE NOCIVO TEMPO DE EXPOSIÇÃO

TEMPO

AGENTES QUÍ MICOS
1.0.0

O que determina o benefício é a presença do agente no processo
produtivo e no meio ambiente de trabalho.
As atividades listadas são exemplificavas nas quais pode haver a
exposição.
ARSÊNl0 E SEUS COMPOSTOS
a) extração de arsênio e seus compostos tóxicos;
b) metalurgia de minérios arsenicais;
c) utilização de hidrogênio arseniado (arsina) em sínteses orgânicas e
no processamento de componentes eletrônicos;

1.0.1

d) fabricação e preparação de tintas e lacas;
e) fabricação, preparação e aplicação de inseticidas, herbicidas,
parasiticidas e raticidas com a utilização de compostos de arsênio;

25 ANOS

f) produção de vidros, liga de chumbo e medicamentos com a
utilização de compostos de arsênio;
g) conservação e curtume de pele, tratamento e preservação da
madeira com a utilização de compostos de arsênio.
ASBESTOS
a) extração, processamento e manipulação de rochas amiantíferas;
1.0.2

b) fabricação de guarnições para freios, embreagens e materiais
isolantes contendo asbestos;

20 ANOS

c) fabricação de produtos de fibrocimento;
d) mistura, cardagem, fiação e tecelagem de fibras de asbestos.
BENZENO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
a) produção e processamento de benzeno;

1.0.3

b)utilização de benzeno como matéria prima em sínteses orgânicas e
na produção de derivados;
c) utilização de benzeno como insumo na extração de óleos vegetais e
álcoois;
25 ANOS
d) utilização de produtos que contenham benzeno, como colas, tintas,
vernizes, produtos gráficos e solventes;
e) produção e utilização de clorobenzenos a derivados;
f) fabricação e vulcanização de artefatos de borracha;
g) fabricação e recauchutagem de pneumáticos.
BERÍLIO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
a) extração, trituração e tratamento de berílio;
b) fabricação de compostos e ligas de berílio;

1.0.4

c) fabricação de tubos fluorescentes e de ampolas de raro X;

25 ANOS

d) fabricação de queimadores e moderadores de reatores nucleares;
e) fabricação de vidros e porcelanas para isolantes térmicos;
f)utilização do berílio na indústria aeroespacial.
1.0.5

BROMO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS

25 ANOS
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a) fabricação e emprego do bromo e do ácido brómico.
CÁDMIO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
a) extração, tratamento e preparação de ligas de cádmio;
b) fabricação de compostos de cádmio;
1.0.6

c) utilização de eletrodos de cádmio em soldas;
d) utilização de cádmio no revestimento eletrolítico de metais;
e) utilìzação de cádmio como pigmento e estabilizador na indústria do
plástico;
f) fabricação de eletrodos de baterias alcalinas de níquel-cádmio.

25 ANOS

CARVÃO MINERAL E SEUS DERIVADOS

1.0.7

a) extração, fabricaçdo, beneficiamento e utilização de carvão mineral,
piche, alcatrão, betume e breu;
b) extração, produção e utilização de óleos minerais e parafinas;

25 ANOS

c) extração e utilização de antraceno e negro de fumo;
d) produção de coque.
CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
a) extração e processamento de minério de chumbo;
b) metalurgia e fabricação de ligas e compostos de chumbo;
c) fabricação e reformas de acumuladores elétricos;

1.0.8

d) fabricação e emprego de chumbo-tetrametila e chumbo-tetrametila;
c) fabricação de tintas, esmaltes e vernizes à base de compostos de
chumbo;
f) pintura com pistola empregando tintas com pigmentos de chumbo;
g) fabricação de objetos e artefatos de chumbo e suas ligas;
h) vulcanização da borracha pelo litargírio ou outros compostos de
chumbo;
i) utilização de chumbo em processos de soldagem;

25 ANOS

j) fabricação de vidro, crístal e esmalte vitrificado;
I) fabricação de pérola artificiais;
m) fabricaçlo e utilização de aditivos à base de chumbo para a
indústria de plásticos.
CLORO E SEUS COMPOSTOSTÓXICOS
a) fabricaçlo e emprego de defensivos organoclorados;
b) fabricação e emprego de cloroetilaminas (mostardas nitrogenadas);
c) fabricação e manuseio de bifenis policlorados (PCB);
1.0.9

d) fabricação e emprego de cloreto de vinil como mônomero na
fabricação de policloreto de vinil (PVC) e outras resinas e como
intermediário em produções químicas ou como solvente orgânico;

25 ANOS

e) fabricação de policloroprene;
f) fabricação e emprego de clorofórmio (triclorometano) e de
tetracloreto de carbono.
CROMO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
a) fabricação, emprego industrial, manipulação de cromo, acido
crômico, bromatos e bicromatos;
1.0.10

b) fabricaçio de liga de ferro-cromo;
c) revestimento eletrolítico de metais e polimento de superfícies
cromadas;
d) pintura com pistola utilizando tinta com pigmentos de cromo;

25 ANOS
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e) soldagem de aço inoxidável.
DISSULFETO DE CARBONO
a) fabricação e utilizaçio de dissulfeto de carbono;
b) fabricação de viscose e seda artificial (raiom) ;
1.0.11

c) fabricaçlo e emprego de solventes, inseticidas e herbicidas
contendo dissulfeto de carbono;
d) fabricação de vernizes, resinas, sais de amoníaco, de tetracloreto
de carbono, de vidros óticos e produtos téxteis com uso de dissulfeto
de carbono.
FÓSFORO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS

25 ANOS

a) extração e preparação de fósforo branco e seus compostos;
1.0.12

b) fabricação e aplicação de produtos fosforados e organofosforados
(sínteses orgânicas, fertilizantes e praguicidas);

25 ANOS

c) fabricação de munições e armamentos explosivos.
1.0.13

IODO
a) fabricação e emprego industrial do iodo

25 ANOS

MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS
a) extração e beneficiamento de minérios de maganês;
b) fabricação de liga e compostos de maganês;
1.0.14

c) fabricação de pilhas secas e acumuladores;
d) preparação de permaganato de potássio e de corantes;

25 ANOS

e) fabticação de vidros especiais e cerâmicas;
f) utilização de eletrodos contendo maganês;
g) fabricação de tinta e fertilizantes.
MERCURIO E SEUS COMPOSTOS
a) extração e utilizaçio de mercúrio a fabricação de seus compostos;
b) fabricação de espoletas com fuminato de mercúrio;
c) fabricação de tintas com pigmento contendo mercúrio;
d) fabricação e manutenção de aparelhos de medição e de laboratório;
e) fabricação de lâmpadas, válvulas eletrônicas e ampolas de raio X;
f) fabricação de minuterias, acumuladores e retificadores de corrente;
1.0.15

g) utilização como agente catalítico e de eletrólisio;
h) douração, prateamento, bronzeamento e estanhagem de espelhos
e metais;
i) curtimento e feltragem do couro e conservação da madeira;

25 ANOS

j) recuperação do mercúrio;
l) amalgamação do zinco;
m) tratamento a quente de amalgamas de metais;
n) fabricação e aplicação de fungicidas
NÍQUEL E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
1.0.16

a) extração e beneficiamento do níquel;
b) niquelagem de metais;

25 ANOS

c) fabricação de acumuladores de níquel-cádmio.
1.0.17

PETRÓLEO, XISTO BETUMINOSO, GÁS NATURAL
E SEUS DERIVADOS

25 ANOS
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a) extração, processamento, beneficiamento e atividades de
manutenção realizadas em unidades de extração, plantas petrolíferas
e petroquímicas.
b) beneficiamento e aplicão de misturas asfalticas contendo
hidrocarbonetos policiclicos.
SÍLICA LIVRE
a) extração de minérios a céu aberto;
b) beneficiamento e tratamento de produtos minerais geradora de
poeiras contendo sílica livre cristalizada;
1.0.18

c) tratamento, decapagem e limpeza de metais e fosqueamento de
vidros com jatos de areia;
d) fabricação, processamento, aplicação e recuperação de materiais
refratários;
e) fabricação de mós, rebolos e de pós e pastas para polimento;

25 ANOS

f) fabricação de vidros e cerâmicas,
g) construção de túneis;
h) desbaste e corte a seco de materiais contendo sílica.
OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS
GRUPO I - ESTIRENO; BUTADIENO-ESTIRENO; ACRILONITRILA;
1-3 BUTADIENO; CLOROPRENO; MERCAPTANOS, HEXANO,
DISOCIANATO DE TOLUENO (TDI); AMINAS AROMÁTICAS
a) fabricaçslo e vulcunização de artefatos de borracha;
b) fabricação e recauchutagem de pneus.

1.0.19

GRUPO ll – AMINAS AROMÁTICAS, AMINOBIFENILA, AURAMINA,
AZATIOPRINA, BIS (CLORO METIL) ÉTER, 1–4 BUTANODIOL
DIMETAN0SULFONATO (MILERAN), CICLOfOSFAMIDA,
CLROAMBUCIL, DIETILESTILBESTROL, ACRONlTRILA,
NITRONAFTILAMINA 4–DIMETIL-AMINOAZOBENZENO,
BENZOPIRENO, BETAPROPIOLACTONA, BISCLOROETILETER,
BISCLOROMETIL CLOROMETILETER, DIANIZIDINA,
DICLOROBENZIDINA, DIETILSULFATO, DIMETILSULFATO,
ETILENOAMINA, ETILENOTIUREIA, FENACETINA, IODETO DE
25 ANOS
METILA, ETILNlTROSURÉIAS, METILENO-ORTOCLOROANlLINA
(MOCA), NITROSAMINA, ORTOTOLUIDINA, OXIMETALONA,
PROCARBAZINA, PROPANOSULTONA, 1-3-BUTADlENO, ÓXIDO
DE ETILENO, ESTILBENZENO, DIISOCIANATO DE TOLUENO (TDI),
CREOSOTO, 4-AMINODIFENIL, BENZIDINA, BETANAFTILAMINA,
ESTIRENO, 1-CLORO-2, 4 - NITRODIFENIL, 3 POXIPROPANO
a) manufatura de magenta (anilina e ortotoluidina);
b) fabrícão de fibras sintéticas;
c) sínteses químicas;
d) fabricação da borracha e espumas;
e) fabricação de plásticos;
f ) produção de medicamentos;
g) operações de preservação da madeira com creosoto;
h) esterelização de materiais cirúrgicos.

2.0.0

AGENTES FÍSICOS
Exposição acima dos limites de tolerância especificados ou às
atividades descritas.

2.0.1

RUÍDO

25 ANOS
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a. exposição permanente a níveis de ruído acima de 90 decibéis.
VIBRAÇÕES

25 ANOS

2.0.2
a. trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticas.
RADIAÇÕES IONIZANTES
a) exuaçlo e beneficiamento de minerais radioativos;

2.0.3

b) atividades em minerações com exposição ao radônio;
c) reaização de manutenção e supervisão em unidades de
extração, tratamento e beneficiamento de minerais radioativos com
exposição às radações ionìzantes;
d) operação com reatores nucleares ou com fontes radioativas; .

25 ANOS

e) trabalhos realizados com exposição aos raios Alfa, Beta,
Gama e X, aos nêutrons e às substâncias radioativas para fins
industriais, terapêuticos e diagnósticos;
f) fabrìcação e manipulação de produtos radioativos;
g) pesquisas e estudos com radiações ionizantes em laboratórios.
TEMPERATURAS ANORMAIS
2.0.4

a. trabalhos com exposição ao calor acima dos limites de tolerância
estabelecidos na NR.15, da Portaria n° 3.214/78.

25 ANOS

PRESSÃO ATMOSFÉRICA ANORMAL
a) trabalhos em caixões ou câmaras hiperbáricas;
2.0.5

3.0.0

b) trabalhos em tubulões ou túnesis sob ar comprumido;
c) operações de mergulho com o uso de escafandros ou outros
equipamentos.
BIOLÓGICOS
Exposição aos agentes citados unicamente nas atividade
relacionadas.
MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECCIOSOS VIVOS E
SUAS TOXINAS

25 ANOS

a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com
pacientes portadores de doenças infesto contagiosas ou com
manuseio de materiais ontaminados;

3.0.1

b) trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o
preparo de soro, vacinas e outros produto,
c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e
anatomo-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
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ANEXO VI – ANEXO IV DO DECRETO Nº 3.048, DE 6 DE MAIO DE 1999 REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES
NOCIVOS

CÓDIGO

AGENTE NOCIVO

TEMPO
DE EXPOSIÇÃO

AGENTES QUÍMICOS

1.0.0

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador
ao agente nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo
produtivo, em nível de concentração superior aos limites de
tolerância estabelecidos.
O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades
listadas, nas quais pode haver a exposição, é
exemplificativa. (Redação dada pelo Decreto nº 3.265, de 29.11.99)
ARSÊNIO E SEUS COMPOSTOS
a) extração de arsênio e seus compostos tóxicos;
b) metalurgia de minérios arsenicais;
c) utilização de hidrogênio arseniado (arsina) em sínteses orgânicas
e no processamento de componentes eletrônicos;
d) fabricação e preparação de tintas e lacas;

1.0.1

e) fabricação, preparação e aplicação de inseticidas, herbicidas,
parasiticidas e raticidas com a utilização de compostos de arsênio;

25 ANOS

f) produção de vidros, ligas de chumbo e medicamentos com
a utilização de compostos de arsênio;
g) conservação e curtume de peles, tratamento e preservação da
madeira com a utilização de compostos de arsênio
ASBESTOS
a) extração, processamento e manipulação de rochas amiantíferas;
1.0.2

b) fabricação de guarnições para freios, embreagens e materiais
isolantes contendo asbestos;

20 ANOS

c) fabricação de produtos de fibrocimento;
d) mistura, cardagem, fiação e tecelagem de fibras de asbestos
BENZENO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
a) produção e processamento de benzeno;
b) utilização de benzeno como matéria-prima em sínteses orgânicas
e na produção de derivados;
1.0.3

c) utilização de benzeno como insumo na extração de óleos vegetais
e álcoois;

25 ANOS

d) utilização de produtos que contenham benzeno, como colas,
tintas, vernizes, produtos gráficos e solventes;
e) produção e utilização de clorobenzenos e derivados;
f) fabricação e vulcanização de artefatos de borracha;
g) fabricação e recauchutagem de pneumáticos
1.0.4

BERÍLIO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
a) extração, trituração e tratamento de berílio;

25 ANOS
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b) fabricação de compostos e ligas de berílio;
c) fabricação de tubos fluorescentes e de ampolas de raio X;
d) fabricação de queimadores e moderadores de reatores nucleares;
e) fabricação de vidros e porcelanas para isolantes térmicos;
f) utilização do berílio na indústria aeroespacial
1.0.5

BROMO E SEUS COMPOSTOS
TÓXICOS

25 ANOS

a) fabricação e emprego do bromo e do ácido brômico
CÁDMIO E SEUS COMPOSTOS
TÓXICOS
a) extração, tratamento e preparação de ligas de cádmio;
b) fabricação de compostos de cádmio;
1.0.6

c) utilização de eletrodos de cádmio em soldas;

25 ANOS

d) utilização de cádmio no revestimento eletrolítico de metais;
e) utilização de cádmio como pigmento e estabilizador na indústria
do plástico;
f) fabricação de eletrodos de baterias alcalinas de níquel-cádmio
CARVÃO MINERAL E SEUS DERIVADOS

1.0.7

a) extração, fabricação, beneficiamento e utilização de carvão
mineral, piche, alcatrão, betume e breu;
b) extração, produção e utilização de óleos minerais e parafinas;

25 ANOS

c) extração e utilização de antraceno e negro de fumo;
d) produção de coque.
CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
a) extração e processamento de minério de chumbo;
b) metalurgia e fabricação de ligas e compostos de chumbo;
c) fabricação e reformas de acumuladores elétricos;
d) fabricação e emprego de chumbo-tetraetila e chumbo-tetrametila;
e) fabricação de tintas, esmaltes e vernizes à base de compostos de
chumbo;
1.0.8

f) pintura com pistola empregando tintas com pigmentos de chumbo;

25 ANOS

g) fabricação de objetos e artefatos de chumbo e suas ligas;
h) vulcanização da borracha pelo litargírio ou outros compostos de
chumbo;
i) utilização de chumbo em processos de soldagem;
j) fabricação de vidro, cristal e esmalte vitrificado;
l) fabricação de pérolas artificiais;
m) fabricação e utilização de aditivos à base de chumbo para a
indústria de plásticos.
CLORO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
a) fabricação e emprego de defensivos organoclorados;
1.0.9

b) fabricação e emprego de cloroetilaminas (mostardas
nitrogenadas);
c) fabricação e manuseio de bifenis policlorados (PCB);

25 ANOS
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d) fabricação e emprego de cloreto de vinil como monômero na
fabricação de policloreto de vinil (PVC) e outras resinas e como
intermediário em produções químicas ou como solvente orgânico;
e) fabricação de policloroprene;
f) fabricação e emprego de clorofórmio (triclorometano) e de
tetracloreto de carbono.
CROMO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
a) fabricação, emprego industrial, manipulação de cromo, ácido
crômico, cromatos e bicromatos;
1.0.10

b) fabricação de ligas de ferro-cromo;
c) revestimento eletrolítico de metais e polimento de superfícies
cromadas;

25 ANOS

d) pintura com pistola utilizando tintas com pigmentos de cromo;
e) soldagem de aço inoxidável.
DISSULFETO DE CARBONO
a) fabricação e utilização de dissulfeto de carbono;
b) fabricação de viscose e seda artificial (raiom) ;
1.0.11

c) fabricação e emprego de solventes, inseticidas e herbicidas
contendo dissulfeto de carbono;

25 ANOS

d) fabricação de vernizes, resinas, sais de amoníaco, de tetracloreto
de carbono, de vidros óticos e produtos têxteis com uso de
dissulfeto de carbono
FÓSFORO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
a) extração e preparação de fósforo branco e seus compostos;
1.0.12

b) fabricação e aplicação de produtos fosforados e organofosforados
(sínteses orgânicas, fertilizantes e praguicidas);

25 ANOS

c) fabricação de munições e armamentos explosivos
1.0.13

IODO
a) fabricação e emprego industrial do iodo

25 ANOS

MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS
a) extração e beneficiamento de minérios de manganês;
b) fabricação de ligas e compostos de manganês;
1.0.14

c) fabricação de pilhas secas e acumuladores;
d) preparação de permanganato de potássio e de corantes;

25 ANOS

e) fabricação de vidros especiais e cerâmicas;
f) utilização de eletrodos contendo manganês;
g) fabricação de tintas e fertilizantes.
MERCÚRIO E SEUS COMPOSTOS
a) extração e utilização de mercúrio e fabricação de seus
compostos;
b) fabricação de espoletas com fulminato de mercúrio;
1.0.15

c) fabricação de tintas com pigmento contendo mercúrio;
d) fabricação e manutenção de aparelhos de medição e de
laboratório;
e) fabricação de lâmpadas, válvulas eletrônicas e ampolas de raio X;

25 ANOS

190
f) fabricação de minuterias, acumuladores e retificadores de
corrente;
g) utilização como agente catalítico e de eletrólise;
h) douração, prateamento, bronzeamento e estanhagem de
espelhos e metais;
i) curtimento e feltragem do couro e conservação da madeira;
j) recuperação do mercúrio;
l) amalgamação do zinco.
m) tratamento a quente de amálgamas de metais;
n) fabricação e aplicação de fungicidas
NÍQUEL E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
1.0.16

a) extração e beneficiamento do níquel;
b) niquelagem de metais;

25 ANOS

c) fabricação de acumuladores de níquel-cádmio
PETRÓLEO, XISTO BETUMINOSO, GÁS NATURAL E
SEUS DERIVADOS
1.0.17

a) extração, processamento, beneficiamento e atividades de
manutenção realizadas em unidades de extração, plantas
petrolíferas e petroquímicas;

25 ANOS

b) beneficiamento e aplicação de misturas asfálticas contendo
hidrocarbonetos policíclicos.
SÍLICA LIVRE
a) extração de minérios a céu aberto;
b) beneficiamento e tratamento de produtos minerais geradores de
poeiras contendo sílica livre cristalizada;

1.0.18

c) tratamento, decapagem e limpeza de metais e fosqueamento de
vidros com jatos de areia;
d) fabricação, processamento, aplicação e recuperação de materiais
refratários;

25 ANOS

e) fabricação de mós, rebolos e de pós e pastas para polimento;
f) fabricação de vidros e cerâmicas;
g) construção de túneis;
h) desbaste e corte a seco de materiais contendo sílica.
OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS

1.0.19

GRUPO I - ESTIRENO; BUTADIENO-ESTIRENO;
ACRILONITRILA; 1-3 BUTADIENO;
CLOROPRENO; MERCAPTANOS, n-HEXANO, DIISOCIANATO
DE TOLUENO (TDI); AMINAS AROMÁTICAS
a) fabricação e vulcanização de artefatos de borracha;
b) fabricação e recauchutagem de pneus.

25 ANOS
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GRUPO II - AMINAS AROMÁTICAS, AMINOBIFENILA, AURAMINA,
AZATIOPRINA, BIS (CLORO METIL) ÉTER, 1-4 BUTANODIOL,
DIMETANOSULFONATO (MILERAN), CICLOFOSFAMIDA,
CLOROAMBUCIL, DIETILESTIL-BESTROL, ACRONITRILA,
NITRONAFTILAMINA 4-DIMETIL-AMINOAZOBENZENO,
BENZOPIRENO, BETA-PROPIOLACTONA, BISCLOROETILETER,
BISCLOROMETIL, CLOROMETILETER, DIANIZIDINA,
DICLOROBENZIDINA, DIETILSULFATO, DIMETILSULFATO,
ETILENOAMINA, ETILENOTIUREIA, FENACETINA, IODETO DE
METILA, ETILNITROSURÉIAS, METILENO-ORTOCLOROANILINA
(MOCA), NITROSAMINA, ORTOTOLUIDINA, OXIME-TALONA,
PROCARBAZINA, PROPANOSULTONA, 1-3-BUTADIENO, ÓXIDO
DE ETILENO, ESTILBENZENO, DIISOCIANATO DE TOLUENO
(TDI), CREOSOTO, 4-AMINODIFENIL, BENZIDINA,
BETANAFTILAMINA, ESTIRENO, 1-CLORO-2, 4 - NITRODIFENIL,
3-POXIPRO-PANO
a) manufatura de magenta (anilina e ortotoluidina);
b) fabricação de fibras sintéticas;
c) sínteses químicas;
d) fabricação da borracha e espumas;
e) fabricação de plásticos;
f ) produção de medicamentos;
g) operações de preservação da madeira com creosoto;
h) esterilização de materiais cirúrgicos.
AGENTES FÍSICOS
2.0.0

Exposição acima dos limites de tolerância especificados ou às
atividades descritas

25 ANOS

RUÍDO
2.0.1

exposição a Níveis de Exposição Normalizados (NEN) superiores a
85 dB(A).( (Alterado pelo DECRETO Nº 4.882, DE 18 DE
NOVEMBRO DE 2003 - DOU DE 19/11/2003)

25 ANOS

Texto Anterior:
a) exposição permanente a níveis de ruído acima de 90 decibéis
2.0.2

VIBRAÇÕES
a) trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos

25 ANOS

RADIAÇÕES IONIZANTES
a) extração e beneficiamento de minerais radioativos;
b) atividades em minerações com exposição ao radônio;

2.0.3

c) realização de manutenção e supervisão em unidades de extração,
tratamento e beneficiamento de minerais radioativos com exposição
às radiações ionizantes;
d) operações com reatores nucleares ou com fontes radioativas;
e) trabalhos realizados com exposição aos raios Alfa, Beta, Gama e
X, aos nêutrons e às substâncias radioativas para fins industriais,
terapêuticos e diagnósticos;
f) fabricação e manipulação de produtos radioativos;
g) pesquisas e estudos com radiações ionizantes em laboratórios.

25 ANOS

192
TEMPERATURAS ANORMAIS
2.0.4

a) trabalhos com exposição ao calor acima dos limites
de tolerância estabelecidos na NR-15, da Portaria no 3.214/78

25 ANOS

PRESSÃO ATMOSFÉRICA ANORMAL
a) trabalhos em caixões ou câmaras hiperbáricas;
2.0.5

b) trabalhos em tubulões ou túneis sob ar comprimido;

25 ANOS

c) operações de mergulho com o uso de escafandros ou outros
equipamentos.
BIOLÓGICOS
3.0.0

Exposição aos agentes citados unicamente nas atividades
relacionadas

25 ANOS

MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECTO-CONTAGIOSOS
VIVOS E SUAS TOXINAS 25 ANOS (Alterado pelo DECRETO Nº
4.882, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2003 - DOU DE 19/11/2003
Texto anetrior:
MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECCIOSOS
VIVOS E SUAS TOXINAS

3.0.1

a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com
pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com
manuseio de materiais contaminados;
b) trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o
preparo de soro, vacinas e outros produtos;

25 ANOS

c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anátomohistologia;
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.
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES

4.0.0

Nas associações de agentes que estejam acima do nível de
tolerância, será considerado o enquadramento relativo ao que exigir
menor tempo de exposição (Alterado pelo DECRETO Nº 4.882, DE
18 DE NOVEMBRO DE 2003 - DOU DE 19/11/2003)

25 ANOS

Texto Anterior:
Exposição aos agentes combinados exclusivamente nas atividades
especificadas
FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS
4.0.1

a) mineração subterrânea cujas atividades sejam exercidas
afastadas das frentes de produção

20 ANOS

FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS
4.0.2

a) trabalhos em atividades permanentes no subsolo de minerações
subterrâneas em frente de produção

15 ANOS
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ANEXO VII – MODELO DO PPP PREVISTO NO ANEXO I DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 85/PRES/INSS, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2016
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ANEXO VIII – DESPACHO E ANÁLISE ADMINISTRATIVA DA ATIVIDADE
ESPECIAL, PREVISTO NO ANEXO II DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº
85/PRES/INSS, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2016, EM SUBSTITUIÇÃO AO ANEXO LI
DA IN Nº 77/PRES/INSS, DE 21 DE JANEIRO DE 2015
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ANEXO IX – ANÁLISE E DECISÃO TÉCNICA DE ATIVIDADE ESPECIAL,
PREVISTO NO ANEXO LII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 77/PRES/INSS, DE 21
DE JANEIRO DE 2015
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ANEXO X – DECLARAÇÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL – ANEXO I DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA SEGEP/MPOG
Nº 16, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013.
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• O QUE ÉA DECLARAÇÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE
ESPECIAl?
Havendo comprovação, a Secretaria de Gestão de Pessoas emitírã "Declaração
de Tempo de Atividade Especial", reconhecendo o tempo de serviço público exercido
sob condições especiais, prejudiciais à saúde ou à integridade física, nos termos do
Anexo 111 da Orientação Normativa n• 16/2013, da Secretaria de Gestão Pública do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Esse documento é peça obrigatôria na análise de processos de aposenladoria e
de abono de permanência que envolvam análise de períodos insalubres.

• O QUE É OABONO DE PERMANÊNCIA?
• O servidor(a} que cumprir os requisitos para a aposentadoria voltm1ária por tempo
de contribuição e optar p« manler-se em atividade farâ jus ao abono de permanência,
beneficio que corresponde ao mesmo valor da contribuição previdenciária do servidor (a}.

• O pagamento do abono de permanência não é automatico. O servídor(a} deverã
preencher o formulârio constante na Intranet, cadastrar como documento no sistema
SIGAD, assinar digitalmente o requerimento e tramitâ·lo ao Serviço de Instrução e
Registros Funcionais da COBEP- S8NF para autuação e instrução.

• OImposto de Renda da Pessoa Física incide sobre o abono de permanência

Para mais informações:
ComissãnAilG 10/2015 - adg102015@senado.gov.br
Telefones: 3303·1978 e 3303-4042
Medicina do Trabalho - medicinadotrabalho@senado.gov.br
Telefone: 3303· 5065
Coordenação de Beneficios Previdenciários - COBEP
pessealinativo@senado.gov.br
Telefones: 3303·3548, 3303·3110 e 3303· 2748
Serviço de Gestão de Pessoas- SEGEPE- segepe@senado.gov.br
Telefones: 3303·2080 e 3303·2015

Secretaria de
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