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LEGISLAÇÃO RELATIVA À APOSENTADORIA
ESPECIAL

Cláudia Augusta Ferreira Deud

I - APOSENTADORIA ESPECIAL - EVOLUÇÃO HISTÓRICA1

A aposentadoria especial foi instituída pela Lei n° 3.807, de 26 de agosto

de 1960, para o segurado que contasse com, no mínimo, 50 anos de idade e 15 anos de

contribuição e que tivesse trabalhado durante 15, 20 ou 25 anos, pelo menos, em atividade

profissional cujo exercício fosse considerado penoso, insalubre ou perigoso, conforme

classificação contida em Decreto do Poder Executivo.

A eXlgêncm de limite de Idade íoi suprimida pela LeI n° 5.440-A, de 23

de maio de 1968, e a carência foi reduzida para 5 anos por meio da Lei n° 5.890, de 8 de junho de

1973.

Mais recentemente, a Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, ao dispor

sobre a aposentadoria especial, restabeleceu a carência em 15 anos e determinou que o benefício

só seria concedido ao segurado cujo exercício de atividade profissional prejudicasse a saúde ou a

integridade física.

A partir da edição da Lei n° 9.032, de 28 de abril de 1995, que alterou a

citada Lei n° 8.213, de 1991, houve uma significativa mudança conceitual na concessão da

aposentadoria especial. O enquadramento por categoria profissional foi abolido e o benefício

passou a ser concedido em função da comprovação do tempo de trabalho permanente, não

ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade

física e da efetiva exposição dos trabalhadores aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos

ou associação de agentes prejudiciais à saúde.

1 Ver a respeito "O Beneficio de aposentadoria especial aos segurados do Regime Geral de Previdência Social que
trabalham sujeitos a agentes nocivos - origem, evolução e perspectivas", de João Donadon.
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A Lei na 9.528, de 10 de dezembro de 1997, determinou que a relação

dos agentes nocivos considerados para fins de aposentadoria especial seria elaborada pelo Poder

Executivo e a comprovação da exposição aos agentes nocivos seria feita mediante a apresentação

do Perfil Profissiográfico, formulário emitido pela empresa com base em laudo técnico das

condições ambientais, expedido pelo médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

A Lei na 9.732, de 11 de dezembro de 1998, por sua vez, estipulou um

custeio específico para a aposentadoria especial, correspondente a 12, 9 ou 6%, incidente sobre a

remuneração paga ou creditada pela empresa aos segurados que lhe prestem serviços em

atividades que permitam a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de

contribuição, respectivamente. Determinou, ainda, que o laudo técnico das condições do

ambiente do trabalho deveria conter informações sobre a utilização de tecnologia de proteção

individual. Por último, estabeleceu que o segurado que permanecesse ou retornasse à mesma

atividade que deu origem à aposentadoria especial teria o seu beneficio cancelado.

Finalmente, a Lei na 10.666, de 8 de maio de 2003, permitiu a concessão

da aposentadoria especial ao cooperado filiado à cooperativa de trabalho ou de produção que

trabalha sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. O custeio

dos benefícios ficou assim definido:

a) a cargo da empresa tomadora de serviços de cooperado filiado a

cooperativa de trabalho: 9, 7 ou 5%, incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de

prestação de serviços, conforme a atividade exercida pelo cooperado permita a concessão de

aposentadoria especial após 15 ou 20 ou 25 anos de contribuição;

b) a cargo da cooperativa de produção: 12, 9 ou 6%, incidente sobre a

remuneração paga, devida ou creditada ao cooperado filiado, conforme a atividade por ele

exercida permita a concessão de aposentadoria especial após 15 ou 20 ou 25 anos de contribuição.

11- APOSENTADORIA ESPECIAL - NORMAS VIGENTES

A Emenda Constitucional na 20, de 15 de dezembro de 1998, deu

nova redação ao art. 201, § 10, da Constituição Federal, vedando a adoção de requisitos e critérios

diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência
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social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a

saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar.

A matéria está hoje contemplada nos arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213, de 24

de julho de 1991, dispositivos estes com status de lei complementar, em função do disposto no

art. 15 da mencionada Emenda Constitucional n° 20, de 1998, e na Lei n" 10.666, de 2003,

comentada anteriormente.

Em sua redação vigente, a Lei n" 8.213, de 1991, estabelece que a

aposentadoria especial dependerá da comprovação pelo segurado, perante o INSS, de:

a) tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em

condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física;

e

b) exposição aos agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos ou

associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física pelo

período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.

Os benefícios serão financiados com recursos provenientes da

contribuição de que trata o mClSO 11 do art. 22 da LeI n° 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas

alíquotas serão acrescidas de 12, 9 ou 6 por cento, conforme a atividade exercida pelo segurado a

serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de

contribuição, respectivamente. Tais acréscimos incidirão, exclusivamente, sobre a remuneração do

segurado que trabalhe sujeito a condições especiais.

O segurado aposentado em condições especiais que continuar no

exercício de atividade ou operação que o sujeite a agentes nocivos terá a sua aposentadoria

automaticamente cancelada a partir da data do retorno.

A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos e associação

de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física será definida pelo Poder Executivo.

A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nOCiVOS

será feita mediante formulário 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. Do laudo técnico deverá constar

informações sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a

intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo

estabelecimento.

A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos

agentes nocivos existentes no ambiente do trabalho de seus trabalhadores ou que emitir
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documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará

sujeita à multa.

A empresa deverá elaborar e manter atualizado Perfil Profissiográfico

abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a estes, quando da rescisão do

contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.

A Lei na 8.213, de 1991, prevê, ainda, em seu art. 57, § 50, que "o tempo

de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais

à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão, ao tempo de trabalho

exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e

Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício".

Segundo entendimento do Ministério da Previdência

Social, essas disposições estão tacitamente revogadas, em virtude do disposto no art. 28 da Lei n°

9.711, de 20 de novembro de 1998, que assim dispõe sobre a matéria: "O Poder Executivo

estabelecerá critérios para a conversão do tempo de trabalho exercido até 28 de maio de 1998,

sob condições especiais que sejam prejudiciais à saúde ou à integridade física, nos termos dos arts.

57 e 58 da Lei na 8.213, de 1991, na redação dada pelas Leis nas 9.032, de 28 de abril de 1995, e

9.528, de 10 de dezembro de 1997, e de seu regulamento, em tempo de trabalho em atividade

comum, desde que o segurado tenha implementado percentual do tempo necessário para a

obtenção da respectiva aposentadoria especial, conforme estabelecido em regulamento."

O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto na 3.048,

de 6 de maio de 1999, aumenta o grau de detalhamento das normas relativas à aposentadoria

especial contidas na Lei na 8.213, de 1991.

Considera como tempo de trabalho exercido sob condições espeCiaiS as

férias, a licença médica e o auxílio-doença decorrentes do exercício dessas atividades.

Para o segurado que houver exercido, sucessivamente, duas ou rnars

atividades sujeitas a condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física sem completar,

em qualquer delas, o prazo mínimo exigido para a aposentadoria especial, os respectivos períodos

serão somados após conversão do tempo, utilizando-se multiplicadores ou redutores, conforme

o caso.

Em relação ao enquadramento do agente prejudicial à saúde, determina

que as dúvidas serão resolvidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pelo Ministério da

Previdência Social.

-----------IIr------------



Para fins da concessão do benefício, a perícia médica do INSS deverá

analisar o formulário e o laudo técnico, podendo, se necessário, inspecionar o local de trabalho do

segurado para confirmar as informações contidas nos referidos documentos. O laudo técnico

deverá ser elaborado com observáncia das Normas Reguladoras editadas pelo Ministério do

Trabalho e Emprego e demais orientações expedidas pelo Ministério da Previdência Social.

Quanto ao Perfil Profissiográfico, estabelece que nele deverão constar,

entre outras informações, registros ambientais, resultados de monitoração biológica e dados

administrativo.

Determina, ainda, que, na elaboração do Perfil Profissiográfico, a

cooperativa de trabalho ou a empresa contratada para prestar serviços mediante cessão ou

empreitada de mão-de-obra deverá observar os laudos técnicos de condições ambientais de

trabalho emitidos pela empresa contratante quando o servIço for prestado em seu

estabelecimento (alteração do Decreto n° 3.048, de 1999, em virtude da edição do Decreto n°

4.729, de 9 de junho de 2003).

Finalmente, o Decreto n° 3.048, de 1999, em sua redação original,

vedava a conversão do tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade

comum, ressalvado o tempo de trabalho exercido até 5 de março de 1997 e desde que o segurado

tivesse completado pelo menos vinte por cento do tempo necessário para a obtenção da

respectiva aposentadoria especial. Tal medida foi modificada pelo Decreto n° 4.827, de 3 de

setembro de 2003, que permitiu a conversão do tempo de atividade sob condições especiais em

tempo de atividade comum para todos os efeitos.

Na Instrução Normativa do Instituto Nacional do Seguro Social n° 95,

de 7 de outubro de 2003, com a redação dada pela Instrução Normativa n" 99, de 5 de

dezembro de 2003, encontram-se, ainda, mais detalhados os requisitos e os critérios para a

concessão de aposentadoria especial.

Buscando reduzir o impacto das mudanças adotadas a partir de 1995, a

Instrução Normativa n° 99, de 2003, inova ao não mais exigir o cumprimento de jornada de

trabalho integral para fins de concessão de aposentadoria especial. O tempo de exposição passa a

ser importante para observar se foi ou não ultrapassado o limite de tolerância ao agente nocivo.
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Outra significativa alteração constante da Instrução Normativa n° 99, de

2003, refere-se ao fato de que o INSS não mais terá a função de estabelecer limites de nocividade

de agentes e de definir parâmetros para apuração destes. Para apurar o grau de nocividade dos

agentes serão utilizados limites de tolerância previstos nas normas trabalhistas e metodologia e

procedimentos de avaliação estabelecidos pelas Normas de Higiene Ocupacional da Fundação

Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - Fundacentro.

Quanto ao Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, a Instrução

Normativa n° 99, de 2003, determinou que será o único documento exigido do trabalhador para

comprovar a efetiva exposição aos agentes nocivos nos períodos laborados a partir de 1° de

janeiro de 2004. Até essa data, era necessária a apresentação do Laudo Técnico de Condições

Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou demais demonstrações ambientais: Programa de Prevenção

de Riscos Ambientais; Programa de Gerenciamento de Riscos; Programa de Condições e Meio

Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; Programa de Controle Médico de Saúde

Ocupacional; Comunicação de Acidentes do Trabalho.

Finalmente, cabe mencionar que a Instrução Normativa n° 99, de 2003,

permite a conversão do tempo especial em tempo comum, sendo vedada a conversão do tempo

comum em especial. A Súmula 16 do Conselho da Justiça Federal, Turma de Uniformização das

Decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais só assegurou a conversão do

tempo especial em comum em relação às atividades exercidas até 28 de maio de 1998. No

entanto, o Instituto Nacional do Seguro Social está permitindo a conversão do tempo especial em

comum para todos os trabalhadores, independentemente do período em que a atividade tenha

sido exercida.

São apresentados, em anexo, dois quadros nos qUaiS são detalhadas,

respectivamente, as regras contidas na Instrução Normativa n° 99, de 2003, que devem ser

obedecidas para viabilizar a concessão, pelo Instituto Nacional do Seguro Social, de aposentadoria

especial e a regulamentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário.
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ANEXO I

INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS N° 99, DE 2003

Aposentadoria

Especial

Segurados

Critérios para

concessão

Documentos

Necessários

Instrução Normativa n" 99, de 2003

Têm direito ao benefício os segurados do Regime Geral de

Previdência Social enquadrados como empregado, trabalhador avulso

e, a partir de 13 de dezembro de 2002, tambêm o cooperado filiado à

cooperativa de trabalho ou de produção.

A aposentadoria especial é concedida quando "o trabalho é exercido

em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade

física, com exposição a agentes nocivos de modo permanente, não

ocasional nem intermitente".

"São consideradas condições especiais que prejudicam a saúde ou a

integridade física, conforme definido no Anexo IV do Regulamento

da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio

de 1999, a exposição a agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos

ou à exposição à associação desses agentes, em concentração ou

intensidade e tempo de exposição que ultrapasse os limites de

tolerância ou que, dependendo do agente, torne a simples exposição

em condição especial à saúde."

Somente a exposição aos agentes arrolados no Anexo IV do RPS será

considerada para efeito da concessão de aposentadoria especial e as

atividades constantes do referido Anexo são exemplificativas, exceto

I para os agentes biológicos.

Para instrução do requerimento da aposentadoria especial, deverão ser

apresentados os seguintes documentos:

I - para períodos laborados de 5 de setembro de 1960 até 28 de abril

de 1995, será exigido do segurado o formulário para requerimento da

aposentadoria especial e a Carteira Profissional ou a Carteira de

Trabalho e Previdência Social, bem como o LTCAT, obrigatório para

o agente físico ruído;

11 - para períodos laborados entre 29 de abril de 1995 a 13 de

outubro de 1996, será exigido o formulário para requerimento da

aposentadoria especial, o LTCAT ou demais demonstrações

ambientais, obrigatório para o agente físico ruído;

111 - para períodos laborados entre 14 de outubro de 1996 a 31 de

dezembro de 2003, será exigido formulário para requerimento da
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Substituição do
LTCAT

Impossibilidade de

substituição do

LTCAT

aposentadoria especial, LTCAT ou demais demonstrações ambientais,

qualquer que seja o agente nocivo;

IV - para períodos laborados a partir de 10 de janeiro de 2004, o

único documento exigido será o formulário para requerimento da

aposentadoria especial.

Quando for apresentado o ppp contemplando os períodos laborados

até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados os demais
documentos.

N a impossibilidade de apresentação de algum dos documentos

obrigatórios, o segurado poderá protocolizar junto ao INSS um
processo de Justificação Administrativa, desde que instruída com as

informações constantes na Carteira Profissional e na Carteira de

Trabalho e Previdência Social, para períodos anteriores a 28 de abril
de 1995, e com laudo de avaliação ambiental, coletivo ou individual,

para períodos posteriores a 28 de abril de 1995.

Poderão ser aceitos, em substituição ao LTCAT, ou ainda de forma
complementar:

I - laudos técnico-periciais emitidos por determinação da Justiça do
Trabalho em ações trabalhistas, acordos ou dissídios coletivos;

11 - laudos emitidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de

Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO;

111 - laudos emitidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego ou
pelas Delegacias Regionais do Trabalho;

IV -laudos individuais acompanhados de:

a) autorização escrita da empresa para efetuar o levantamento quando

o responsável técnico não for seu empregado;

b) cópia do documento de habilitação profissional do engenheiro de

segurança do trabalho ou médico do trabalho, indicando sua
especialidade;

c) nome e identificação do acompanhante da empresa, quando o

responsável técnico não for seu empregado;

d) data e locaL de realização da perícia.

V - as demonstrações ambientais: Programa de Prevenção de Riscos

Ambientais; Programa de Gerenciamento de Riscos; Programa de

Condições e Meio Ambiente de Trabalha na Indústria da Construção.

Não serão aceitos, em substituição ao LTCAT:
I -laudo elaborado por solicitação do próprio segurado;
11 - laudo relativo à atividade diversa, salvo quando efetuada no
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mesmo setor;

III -laudo relativo a equipamento ou setor similar;

IV - laudo realizado em localidade diversa daquela em que houve o

exercício da atividade;

V -laudo de empresa diversa.

Períodos É considerado período de trabalho sob condições especiais:

considerados a) períodos de descanso determinados pela legislação trabalhista,

como tempo de inclusive férias;

trabalho sob b) períodos de afastamento decorrentes de gozo de benefícios de

condições auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentárias, bem como

espeCiaiS os de percepção de salário-maternidade, desde que, à data do

afastamento, o segurado estivesse exercendo atividade considerada

especial;

c) período em que o empregado esteve licenciado da atividade para

exercer cargo de administração ou de representação sindical, exercido

até 28 de abril de 1995, desde que à data do afastamento o segurado

estivesse exercendo atividade considerada especial.

Exercício de O direito à aposentadoria especial não fica prejudicado na hipótese de

atividade exercício de atividade em mais de um vínculo, com tempo de trabalho

concomitante concomitante (comum e especial), desde que constatada a nocividade

do agente e a permanência mínima necessária em, pelo menos, um

dos vínculos.

Redução da A redução de jornada de trabalho por acordo, convenção coletiva do

jornada de trabalho ou sentença normativa não descaracteriza a atividade

trabalho exercida em condições especiais.

Telefonista Para obtenção da aposentadoria especial, é necessáno que tenha

completado 25 anos de serviço, exclusivamente na atividade de

telefonista, até 13 de outubro de 1996. A partir de 14 de outubro de

1996, não será permitido o enquadramento como tempo de serviço

especial.

Guarda, vIgia ou Para o enquadramento do tempo de serviço como especial na

vigilante atividade de guarda, vigia ou vigilante até 28 de abril de 1995:

a) a atividade de guarda, vigia ou vigilante na condição de contribuinte

especial não será considerada como especial;

b) se contratados por empresa prestadora de serviços de vigilância,

deverá constar no requerimento do benefício os locais e as empresas

onde o segurado esteve desempenhando a atividade;

c) se contratados por estabelecimentos financeiros ou por empresas

especializadas em prestação de serviços de vigilància ou de transporte
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de valores, deverão apresentar comprovante de habilitação para o

exercício da atividade a partir de 21 de junho de 1983;

d) os demais empregados deverão apresentar comprovante de

habilitação a partir de 29 de março de 1994.

Professor A partir da Emenda Constitucional n° 18, de 30 de junho de 1981,

não é permitida a conversão do tempo de exercício de magistério para

qualquer espécie de benefício, exceto se o segurado implementou

todas as condições até 29 de junho de 1981. Isso porque a referida

Emenda Constitucional passou a incluir essa categoria em legislação

especial específica.

Servente, auxiliar Até 28 de abril de 1995, o enquadramento será possível desde que o

ou ajudante de trabalho, nessas funções, seja exercido nas mesmas condições e no

qualquer das mesmo ambiente em que trabalha o profissional que presta serviços.

atividades

constantes dos

quadros anexos ao

Decreto n° 53.831,

de 1964 e ao
Decreto n° 83.080,

de 1979

Exposição

eletricidade,

radiações

ionizantes

umidade

a O enquadramento como tempo de serviço especial de atividades com

exposição, de modo permanente, aos agentes nocivos eletricidade,

não radiações não ionizantes e umidade somente será possível até

e 5/03/97.

Exposição, de Até 5/03/97, o enquadramento poderá ser caracterizado para

modo permanente, trabalhadores expostos ao contato com doentes ou materiais infecto-

a agentes contagiantes, de assistência médica, odontológica, hospitalar ou outras

biológicos atividades afins, independentemente da atividade ter sido exercida em

estabelecimentos de saúde.

A partir de 06/03/97, tratando-se de estabelecimentos de saúde,

somente serão enquadradas as atividades exercidas em contato com

pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com

manuseio de materiais contaminados.

As atividades de coleta, industrialização do lixo e trabalhos em

galerias, fossas e tanques de esgoto, de modo permanente, poderão

ser enquadradas no código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto n° 3.048,

de 1999, mesmo que exercidas em períodos anteriores, desde que

exista exposição a microorganismos e parasitas infecto-contagiosos
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Conversão do

tempo de serviço

vivos e suas toxinas.

Somente é permitia a conversão de tempo especial em tempo especial

ou em tempo comum, mediante a aplicação dos seguintes

multiplicadores (ou redutores):

Tempo especial de 15 anos: 1,33 para 20 anos; 1,67 para 25 anos; 2
para 30 anos e 2,33 para 35 anos

Tempo especial de 20 anos: 0,75 para 15 anos; 1,25 para 25 anos; 1,5

para 30 anos e 1,75 para 35 anos
Tempo especial de 25 anos: 0,60 para 15 anos; 0,8 para 20 anos; 1,2

para 30 anos e 1,4 para 35 anos.

Para o segurado que tenha exercido, sucessivamente, duas ou mais

atividades espeCiaiS sem completar o prazo mínimo exigido para

aposentadoria em qualquer delas, os períodos serão convertidos em

relação à atividade preponderante e somados, cabendo a concessão da

aposentadoria especial com o tempo exigido para a atividade

preponderante, assim considerada a atividade na qual tenha

trabalhado por mais tempo.
Serão considerados, para fins de alternância entre períodos comum e

especial, o tempo de serviço militar, mandato eletivo, aprendizado

profissional, tempo de atividade rural, contribuinte em dobro ou

facultativo, período de certidão de tempo de servIço público,
benefício por incapacidade (intercalado).

Procedimentos

Técnicos

Levantamento

Ambiental

Benzeno

Ruído

Devem levar em conta a metodologia e os procedimentos de

de avaliação dos agentes nocivos estabelecidos pelas Normas de Higiene
Ocupacional - NHO da Fundacentro e os limites de tolerância

estabelecidos pela NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Para os agentes quantitativos que não possuam limites de tolerância

previstos na NR-15, deverão ser utilizados os limites de tolerância da

última edição da ACGIH (American Conference of Governamental

Industrial Hygienists) ou aqueles que venham a ser estabelecidos em
negociação coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos do que os

critérios contidos nos termos da alínea c, item 9.3.5.1 da NR-09 do

MTE.

Deve-se levar em conta, adicionalmente, as Instruções Normativas

MTE/SSST n"s 1 e 2, de 20 de dezembro de 1995

a) até 5/03/97, será efetuado o enquadramento quando a exposição

for superior a 80 dE (A);

b) A partir de 6/03/97 até 18/11/03, quando a exposição for
superior a 90 dE (A);
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c) a partir de 19/11/03, quando a exposição for superior a 85 dB(A).

Será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Coletiva que

elimine ou neutralize a nocividade, desde que assegurada as condições

de funcionamento do EPC, da mesma forma que será considerada a

adoção de Equipamento de Proteção Individual que atenue a

nocividade, desde que respeitado o disposto na NR-06 do MTE,

assegurada as condições de funcionamento e uso ininterrupto.

Temperaturas Para o agente físico calor, limites de tolerância definidos no anexo 3

anormais da NR-15 do MTE ou NHO-06 da Fundacentro; para o agente físico

frio, limites previstos no Anexo 9 da NR-15.

Radiações Limites de tolerância estabelecidos no Anexo 5 da NR-15 do MTE.

ionizantes

Raio X Quando em serviços de radiologia, devem ser obedecidos os

procedimentos de avaliação constantes na NHO-05 da Fundacentro;

nos demais casos devem ser obedecidos os procedimentos constantes

na Resolução CNEN-NE-3.01.

Vibrações Limites de tolerância definidos pelas Normas ISO n° 2.631 e

localizadas ou de ISSO/DIS n° 5.349.
corpo inteiro

Agentes químicos Limites de tolerância definidos nos Anexos 11 e 12 da NR-15 do

e poeiras mmerais TEM, devendo ser avaliados segundo as metodologias e

procedimentos adotados pelas NHO-02, NHO-03, NHO-04, NHO-

07 da Fundacentro.

Agentes de Somente darão direito à aposentadoria especial as atividades previstas

natureza biológica no Anexo IV do Regulamento da Previdência Social (Decreto n°

infecto-contagiosa 3.048, de 6 de maio de 1999). Tratando-se de estabelecimentos de

saúde, a aposentadoria especial ficará restrita aos segurados que

trabalhem de modo permanente com pacientes portadores de doenças

infecto-contagiosas, segregados em áreas ou ambulatórios específicos,

e aos que manuseiam exclusivamente materiais contaminados

Iprovenientes dessas áreas.

Perda do direito a A aposentadoria especial requerida e concedida a partir de 29 de abril

aposentadoria de 1995 será automaticamente cancelada pelo INSS se o beneficiário

especial permanecer ou retornar à atividade que enseje a concessão desse

benefício. A cessação ocorrerá em 14 de dezembro de 1998, para as

aposentadorias concedidas a partir de 29 de abril de 1995 até 13 de

dezembro de 1998, e a partir da data do efetivo retornou ou da

permanência, para as aposentadorias concedidas a partir de 14 de

dezembro de 1998.



ANEXO 11

PERFIL PROFISSIOGRÁFICO

NORMAS CONTIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS N° 99, DE 2003

Definição Documento histórico-laboral do trabalhador que reúne, entre outras

informações, dados administrativos, registros ambientais e resultados de

monitoração biológica durante todo o período em que foram exercidas

as atividades. Substitui, a partir de 1° de janeiro de 2004, o formulário

para comprovação da efetiva exposição dos segurados aos agentes

nocivos para fins de requerimento de aposentadoria especial.

Finalidades Comprovar as condições para habilitação para aposentadoria especial;

prover o trabalhador e a empresa dos meiOS de prova para,

respectivamente, garantir o direito decorrente da relação de trabalho,

evitando ações judiciais indevidas, e possibilitar aos administradores

públicos e privados acesso a fontes fidedignas de informação para

desenvolvimento de vigilância sanitária e epidemiológica.

Exigências A partir de 10 de janeiro de 2004, a empresa, a cooperativa, o Órgão

Gestor de Mão-de-Obra - OGMO e o sindicato devem elaborar o PPP

de forma individualizada para seus empregados, cooperados e

trabalhadores avulsos que exerçam atividade sob condições especiais,

ainda que não presentes os requisitos para a concessão da

aposentadoria especial, seja pela eficácia dos equipamentos de proteção,

coletivos ou individuais, seja pela não caracterização da permanência.

Depois que implantado o PPP em meio magnêtico pela Previdência

Social, este deverá ser elaborado para todos os segurados,

independentemente do ramo de atividade da empresa e da exposição a

agentes nocivos, abrangendo informações relativas aos fatores de risco

ergonômicos e mecânicos.

Atualização do PPP Pelo menos uma vez ao ano, ou em menor tempo se ocorrerem

alterações nas informações nele contidas.

Impressão do PPP Quando da rescisão do contrato de trabalho ou da desfiliação da

cooperativa, sindicato ou OGMO; para fins de requerimento de

reconhecimento de períodos laborados em condições especiais; quando

solicitado pelo INSS ou autoridades competentes e para simples

conferência do trabalhador, pelo menos uma vez ao ano, quando da

avaliação global anual do Programa de Prevenção de Riscos

Ambientais.
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Comprovação da Poderá ser feita no próprio instrumento de rescisão ou de desfiliação ou

entrega do ppp em recibo à parte. O ppp e o comprovante de entrega ao trabalhador

deverão ser mantidos na empresa por vinte anos.

Dos crimes As informações constantes do ppp são de caráter privativo do

trabalhador, constituindo crime, nos termos da Lei n° 9.029, de 13 de

abril de 1995, práticas discriminatórias decorrentes de sua exigibilidade

por outrem, bem como de sua divulgação para terceiros, ressalvado

quando exigida pelos órgãos públicos competentes. Constitui crime de

falsidade ideológica a prestação de informações falsas no PPP.
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