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Aposentadoria Especial

•  tem característcas próprias
•  sofreu sucessivas alterações da legislação que compreendem análises 

de direitos adquiridos em vigência das leis e decretos correspondentes 
a cada período trabalhado
•  apreciações eminentemente técnicas de natureza médica, de Higiene 

do Trabalho e de Engenharia de Segurança do Trabalho. 
• Complexa
• Análise criteriosa
•  várias interpretações da legislação e enquadramentos diferentes para 

as várias categorias. 



Aposentadoria Especial

•  insttuída pela Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960
• preventva e compensatória

 busca diminuir o tempo de trabalho do segurado que, sujeito a 
condições especiais, exerce ou exerceu atvidade que, pela sua 
natureza, pode causar danos à saúde ou à integridade fsica. 



Aposentadoria Especial

• Regulamentada pelo Decreto 53.831 – 25/03/64

• Agentes nocivos e ocupações que ensejam aposentadoria especial
• Anexo “III”

•   código 1.0.0, referiu-se aos agentes nocivos, sua classifcação, tempo 
mínimo de trabalho exigido, assim como o limite de tolerância, quando 
existente, no campo observações. (relação agentes é exaustva)
•  código 2.0.0, referiu-se às ocupações e atvidades profssionais nas quais 

haveria exposição presumida aos agentes perigosos, insalubres e penosos.
( relação atvidades é exemplifcatva)



Aposentadoria Especial

• Decreto 8.380 - 24/01/79 

•  Anexo I - atvidades profssionais de acordo com agentes nocivos 
(relação agentes é exaustva)

•  Anexo II – atvidades profssionais segundo grupos profssionais 
(relação atvidades é exaustva)



Aposentadoria Especial

• Lei 9.032 - 28/04/95  

• Novos critérios para concessão AE
• Deverá comprovar tempo de exposição a agente nocivo químicos, 

fsicos, biológicos ou associação de agentes pelo período equivalente 
ao exigido para a concessão do benefcio  - não ocasional nem 
intermitente - em condições que prejudiquem a saúde ou integridade 
fsica
• Extngue enquadramento por categoria profssional



Aposentadoria Especial

• Decreto 2.172 -  05/03/97

• Revoga Anexos dos Decretos 53.813/64 e 83.080/79;
• Nova relação de agentes nocivos para fns de concessão de AE 
•  Anexo IV
• ( exclusão  eletricidade, umidade, radiação não ionizante e frio)



Aposentadoria Especial

• Decreto 3.048 – 06/05/99

• Revoga Decreto 2.172/97
•  novo Regulamento da Previdência Social – RPS, 
• Ratfca Anexo IV com relação dos agentes nocivos para fns 

concessão AE



Aposentadoria Especial

•  Decreto nº 4.032, de 26 de novembro de 2001 
• determinou que a comprovação da efetva exposição do segurado aos 

agentes nocivos fosse feita mediante formulário denominado Perfl 
Profssiográfco Previdenciário – PPP, na forma estabelecida pelo 
INSS, emitdo pela empresa ou seu preposto, com base em LTCAT. 
Porém, o INSS só estabeleceu este formulário por meio da Instrução 
Normatva nº 99/INSS/DC, de 5 de dezembro de 2003, que passou a 
vigorar a partr de 1º de janeiro de 2004. 



Aposentadoria Especial

• O Decreto nº 4.882, de 18 de novembro de 2003, alterou o Decreto nº 
3.048, de 1999, e defniu trabalho permanente como aquele exercido 
de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição ao 
agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação 
do serviço. Determinou, ainda, que as avaliações ambientais deveriam 
considerar a classifcação dos agentes nocivos e os limites de 
tolerância estabelecidos pela legislação trabalhista. No entanto, a 
metodologia e os procedimentos de avaliação seriam os estabelecidos 
pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do 
Trabalho – Fundacentro, por meio das suas Normas de Higiene 
Ocupacional – NHO.



Aposentadoria Especial

• O INSS normatzou por meio de Instruções Normatvas – IN e 
Orientações Internas – OI  os critérios de análise e concessão da 
aposentadoria especial

• IN nº 77/PRES/INSS, de 21 de janeiro 2015; 
• Modifcações em alguns artgos pela IN nº 85/PRES/INSS, de 18 de 

fevereiro de 2016. 



Aposentadoria Especial

• avaliação dos agentes nocivos descritos no Anexo IV do Decreto nº 
3.048, de 1999, pode ser qualitatva ou quanttatva. 

• Na avaliação qualitatva, a nocividade dá-se pela presença do agente no 
ambiente de trabalho, conforme os Anexos 6, 13, 13-A e 14 da NR-15 
aprovada pela Portaria nº 3.214, de 1978, do MTE. 

• Na quanttatva, a nocividade ocorre pela ultrapassagem dos limites de 
tolerância, de acordo com os Anexos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11 e 12 da mesma NR-
15;



Avaliação qualitatva



Agentes Nocivos Químicos

• Para comprovação da atvidade especial do trabalhador há que se 
considerar de que maneira será estmada a exposição aos agentes nocivos 
alegados: 
• a) qualitatva: quando a nocividade é presumida e independente de 

mensuração, constatada pela presença do agente, mediante inspeção no 
ambiente de trabalho. Não basta a presença do agente; há que se 
demonstrar que ocorre exposição ao agente de forma habitual e 
permanente; e 
• b) quanttatva: quando são necessárias aferições das concentrações 

ambientais dos agentes para que se verifque se estão acima dos limites de 
tolerância fxados pela legislação. A avaliação quanttatva está relacionada 
à probabilidade de que o dano à saúde ocorra. Os limites de exposição são 
valores de referência. Quando a exposição ultrapassa esses limites, o dano 
é provável. Quando é inferior é pouco provável ou mesmo improvável.



Químicos-Períodos trabalhados até 5 março de 
1997 

• É considerada exclusivamente a relação de substâncias descritas nos 
Anexos dos Decretos nº 53.831, de 1964 (código 1.0.0) e nº 83.080, 
de 1979 (código 1.0.0, Anexo I). A relação dos agentes químicos 
contda nesses Anexos é exaustva. 



Químicos-Períodos trabalhados até 5 março de 
1997 

• A avaliação da exposição do agente químico, neste período, é sempre 
qualitatva

• por presunção de exposição, ou seja, não são considerados limites de 
tolerância até 5 de março 1997, não sendo exigidas as medições para 
reconhecimento do período como especial. 

• Importante ressaltar que na análise deste período deve-se observar a 
atvidade desenvolvida, o local de trabalho e se há descrição do agente 
alegado no ambiente onde o trabalho é realizado, de forma que seja 
pressuposta a exposição do trabalhador ao citado agente de forma habitual 
e permanente, pois, como já exposto, só existe risco se houver exposição. 



Químicos-Períodos trabalhados após 6 de março 
de 1997

• Será considerada exclusivamente a relação de substâncias descritas 
no Anexo IV do Decreto nº 2.172, de 1997 ou do Decreto nº 3.048, de 
1999.  



Agentes Nocivos Químicos

• De acordo com a legislação brasileira, os agentes que serão 
reconhecidos por meio da análise qualitatva estão listados nos 
Anexos 13 e 13-A da Norma Regulamentadora NR-15, aprovada pela 
Portaria no 3.214, de 1978, do MTE.



Agentes Nocivos Químicos

• Os agentes químicos que serão analisados quanttatvamente 
encontram-se nos Anexos 11 e 12 da NR-15. 
• As poeiras de origem mineral como asbesto, manganês e sílica livre 

também são consideradas agentes químicos, com abordagem técnica 
específca apresentada no Anexo 12 da NR-15 e podem ser 
reconhecidas como agentes de risco dependendo dos níveis de 
concentração superiores aos limites de tolerância estabelecidos, 
conforme o caso. 



Agentes Nocivos Químicos

•  dependendo da época trabalhada e da legislação vigente, os agentes 
do Anexo 11 e 12, originalmente considerados como de avaliação 
quanttatva, poderão ser analisados qualitatvamente.. 



Agentes Nocivos Químicos

• Para que o período seja reconhecido como atvidade especial, o 
agente nocivo, obrigatoriamente, deve constar nos anexos dos 
decretos previdenciários. 







ANÁLISES DOS AGENTES QUÍMICOS RECONHECIDAMENTE 

CANCERÍGENOS 

• O Decreto n° 8.123, de 16 de outubro de 2013, alterou o § 4º do art. 
68 do Decreto nº 3.048, de 1999, e considerou que a presença no 
ambiente de trabalho com possibilidade de exposição de agentes 
nocivos reconhecidamente cancerígenos, será sufciente para 
comprovação da efetva exposição do trabalhador conforme Portaria 
Interministerial MTE/MS/MPS nº 9, de 2014. 



ANÁLISES DOS AGENTES QUÍMICOS 

RECONHECIDAMENTE CANCERÍGENOS 

• Portaria Interministerial MTE/MS/MPS n° 9, de 07/10/2014, contendo 
a LINACH, classifcando-os de acordo com os seguintes grupos: 
• I - Grupo 1 – carcinogênicos para humanos; 
• II - Grupo 2 A – provavelmente carcinogênicos para humanos; e 
• III - Grupo 2 B – possivelmente carcinogênicos para humanos. 



ANÁLISES DOS AGENTES QUÍMICOS RECONHECIDAMENTE 
CANCERÍGENOS 

• Para análise do enquadramento de atvidade em condições especiais 
são considerados agentes reconhecidamente cancerígenos aqueles
• do Grupo  1 LINACH 
• que têm registro no CAS
•   que constam no Anexo IV do Decreto nº 3.048, de 1999. 

( art. 284 IN77/2015 INSS)



ANÁLISES DOS AGENTES QUÍMICOS 

RECONHECIDAMENTE CANCERÍGENOS  

• Na análise técnica dos processos de aposentadoria especial, a 
avaliação da exposição aos agentes nocivos reconhecidamente 
cancerígenos é apurada na forma qualitatva e a utlização de EPC 
e/ou EPI, ainda que efcazes, não descaracterizam o período como 
especial (conforme Portaria Interministerial MTE/MS/MPS nº 9, de 
2014). 
• ( art. 284 IN77/2015 INSS)





Nota Técnica  no 00001/2015/GAB/PRFE/INSS/SÃO/PGF/AGU



Nota Técnica  no 00001/2015/GAB/PRFE/INSS/SÃO/PGF/AGU



Nota Técnica  no 00001/2015/GAB/PRFE/INSS/SÃO/PGF/AGU



Nota Técnica  no 00001/2015/GAB/PRFE/INSS/SÃO/PGF/AGU



ANÁLISES DOS AGENTES QUÍMICOS RECONHECIDAMENTE 

CANCERÍGENOS 

• Com base na Nota Técnica n° 00001/2015/GAB/PRFE/INSS/SAO/PGF/
AGU, para o enquadramento dos agentes reconhecidamente 
cancerígenos serão considerados para enquadramento por essa 
especifcidade os períodos trabalhados a partr de 8 de outubro de 
2014, data da publicação da Portaria Interministerial MTE\MS\MPS nº 
9, de 2014, no DOU. 

Memorando Circular Conjunto no 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS



ANÁLISES DOS AGENTES QUÍMICOS RECONHECIDAMENTE 
CANCERÍGENOS 

RESUMINDO! 

•Para análise do enquadramento de atvidade em condições especiais os agentes 
reconhecidamente cancerígenos devem: 

I - estar presentes no ambiente de trabalho com possibilidade de exposição; 

II - pertencer ao Grupo 1; 

III - possuir registro no CAS; 

IV - constar no Anexo IV do Decreto nº 3.048, de 1999; 

V - ser avaliados qualitatvamente;

VI - ser enquadrados independentemente da adoção de EPC e/ou EPI efcazes; e 

VII - constar em períodos trabalhados a partr de 8 de outubro de 2014. 



•Os agentes químicos listados no Anexo 11 e 12 da NR-15 e que não 
constem no Grupo 1 da LINACH ou que constem mas não possuam CAS, 
contnuarão sendo analisados de forma quanttatva. 

•As poeiras minerais do Anexo 12 da NR-15, caso constem no Grupo 1 da 
LINACH, possuam o CAS e constem no Anexo IV do Decreto nº 3.048, de 
1999, serão analisados qualitatvamente a partr 08/10/14, não havendo, 
portanto, limites de tolerância; e o uso de EPI/EPC não elide a exposição.
 
•Os agentes químicos relacionados no Anexo 13 da NR-15 contnuarão 
sendo analisados de forma qualitatva e, caso não constem no Grupo 1 da 
LINACH, a utlização de EPC e/ou EPI poderá ser considerada para 
atenuação/eliminação da exposição. 



Benzeno  NR 13-A

 Memorando-Circular no 8 /DIRSAT/INSS 

•Em 8 de julho de 2014. 
•Assunto: Orientações para análise de enquadramento de Atvidade 
Especial na exposição ao agente químico Benzeno. 

• 2. Orientamos aos peritos médicos que, na análise dos benefcios de 
Aposentadoria Especial oriundos da exposição ao agente químico 
Benzeno, seja adotado o critério qualitatvo e que não sejam 
considerados na avaliação os equipamentos de proteção coletva e/ou 
individual, uma vez que os mesmos não são sufcientes para elidir a 
exposição a este agente químico. 











Fontes:

-Decreto 3.048 de 06/05/99 e suas alterações
-IN 77/2015 INSS
-Resolução no 600/PRES/INSS de 10/08/17-  Manual de Aposentadoria 
Especial



Obrigada!

Contato  Carla de Carvalho Sousa

  carla.sousa@inss.gov.br
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