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APRESENTAÇÃO

A edição número 22 da Revista Juris Plenum Previdenciária apresenta como assunto 
especial o benefício da Aposentadoria Especial decorrente da exposição a agentes nocivos 
à saúde e traz dois temas destaque: a Reaposentação e a Reforma da Previdência.

A escolha do assunto especial foi motivada por duas recentes decisões do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, ambas reproduzidas nesta edição da revista. 

Na primeira, tomada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 
nº 5054341-77.2016.4.04.0000/SC, a 3ª Seção, por maioria, solveu o IRDR estabelecendo 
a seguinte tese jurídica: �a mera juntada do PPP referindo a eficácia do EPI não elide o 
direito do interessado em produzir prova em sentido contrário�. 

O PPP que menciona a eficácia do EPI, portanto, deixa de ser prova absoluta para 
afastar o direito do segurado de obter o reconhecimento da especialidade do período, to-
davia, caberá a este a produção da prova em sentido diverso, inclusive por meio de prova 
testemunhal, como se extrai da segunda decisão paradigma do TRF4.

Nos autos da Apelação Cível nº 5001834-13.2015.4.04.7102/RS, a 6ª Turma, por 
unanimidade, deu provimento ao agravo retido, a fim de anular a sentença e determinar a 
reabertura da instrução processual. Para os Desembargadores Federais, �ocorre cerce-
amento de defesa quando indeferida prova necessária ao deslinde do feito, devendo ser 
anulada a sentença, reabrindo-se a instrução, a fim de que seja realizada prova testemu-
nhal, acerca das atividades efetivamente exercidas, bem como pericial, para comprovar 
a exposição ou não a agentes insalubres no período laboral, dando-se provimento ao 
agravo retido�.

Não é possível falar de aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos 
à saúde sem tratar de meio ambiente do trabalho, o qual, por imposição constitucional, 
deveria ser salubre e seguro. 

A existência de um benefício previdenciário especial, com custeio mais elevado, 
deveria incitar os empregadores a melhorar as condições do ambiente laboral, atuando 
permanentemente na neutralização dos riscos. Contudo, a prática insistente do INSS em 
restringir o acesso ao benefício e a omissão da Receita Federal em fiscalizar o dever de 
recolhimento da contribuição especial, mesmo quando constatada a nocividade da ativi-
dade, não auxiliam em nada na pretensão de atingir o elevado propósito constitucional de 
garantir aos trabalhadores o direito de reduzir os riscos. Pelo contrário, essa ação/omissão 
estatal apenas prejudica, mais uma vez, o trabalhador segurado, que, além de ter que arcar 
com os prejuízos à saúde decorrentes da exposição aos agentes agressivos à saúde (que 
nenhum adicional de insalubridade paga), ainda precisa prolongar essa exposição porque 
a Previdência Social não reconhece a nocividade da atividade.



Como destaque desta edição, tratamos da Reaposentação, ou seja, do direito dos 
segurados do INSS à transformação da aposentadoria para outra espécie com renúncia 
integral ao benefício anterior e aos requisitos para sua concessão, inclusive e especial-
mente o tempo de contribuição, fator determinante para diferenciação da reaposentação 
da desaposentação.

O assunto já foi abordado na edição número 19 da revista e volta a ser destaque 
nessa edição, em que a advogada Dra. Jeanne Marcia Vargas Farias Machado comenta 
o direito à transformação da aposentadoria explicando que a Reaposentação �trata de 
uma renúncia em seu sentido lato sensu. O aposentado que continua ou trabalhou por 
um período posterior à aposentadoria abre mão de todas as contribuições anteriores que 
resultaram no benefício atual. Isso porque o aposentado atingiu os requisitos de uma 
aposentadoria diferente da atual, sem que haja contagem concomitante dos períodos, 
como é o caso da Desaposentação�. 

A edição ainda traz a íntegra de sentença de procedência sobre a matéria prolata-
da pelo Juiz Federal Titular do 6º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro, Dr. Valter 
Shuenquener de Araujo.

O segundo assunto destaque é a Reforma da Previdência, tema que, apesar de ter 
saído momentaneamente da pauta do governo, não pode deixar de ser vigiado, principal-
mente por meio do seu estudo. Isso porque, considerando que diariamente continuam a 
ser veiculadas notícias sobre o suposto déficit previdenciário, que impede o fechamento 
positivo das contas da União, o assunto pode, a qualquer momento, voltar à discussão do 
Executivo e do Legislativo, especialmente após as eleições presidenciais e com a proxi-
midade do final do ano, pois como conhecedores da área previdenciária que somos, bem 
sabemos que as grandes mudanças que vêm sendo promovidas na Previdência Social 
ao longo dos últimos anos têm ocorrido nessa época. Seguimos atentos e sempre mais 
preparados, portanto!

Agradecemos aos colaboradores desta edição, em especial ao nosso amigo 
Professor Dr. Marco Aurélio Serau Junior, que continuamente tem nos prestigiado para 
divulgação dos seus estudos.

Desejamos a todos uma ótima leitura!
O que você quer ler nas nossas próximas edições da sua Revista Juris Plenum 

Previdenciária? Envie suas sugestões e temas de interesse para plenum@plenum.com.br.

CIRLENE LUIZA ZIMMERMANN
Coordenadora da Revista Juris Plenum Previdenciária

Mestre em Direito pela Universidade de Caxias do Sul/UCS
Procuradora do Trabalho/MPT
Ex-Procuradora Federal/AGU
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RESUMO: Este trabalho aborda os critérios de avaliação quantitativa e qualitativa 
dos principais agentes agressivos a que se expõem os trabalhadores sujeitos a condições 
especiais prejudiciais à sua saúde ou integridade física, analisando-os sob o aspecto do 
direito fundamental do trabalhador ao meio ambiente do trabalho equilibrado.

PALAVRAS-CHAVE: nocividade; agentes agressivos; meio ambiente do trabalho; 
aposentadoria especial.

ABSTRACT: This study addresses the criteria for quantitative and qualitative eva-
luation of the main aggressive agents exposed to workers subject to special conditions 
prejudicial to their health or physical integrity, analyzing them under the aspect of the 
fundamental right of the worker to the environment of work balanced.

KEYWORDS: noxiousness; aggressive agents; work environment; special retirement.

INTRODUÇÃO

A vida, a saúde, a integridade e o bem-estar do ser humano no seu ambiente de 
trabalho vêm sendo tratados pela comunidade internacional sob uma nova perspectiva em 
relação à sua tutela e normatividade. Um meio ambiente de trabalho que não exponha o 
trabalhador a condições degradantes ganhou contornos de Direito Humano Fundamental.

Esse fato vem influenciando Constituições em diversos países, inclusive no Brasil, 
sobretudo após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, rea-
lizada em Estocolmo no ano de 1972. Em meio a esse cenário, vislumbra-se a proteção 
garantida pela Constituição Federal à vida do trabalhador, dentre outras formas, por meio 
da instituição da Aposentadoria Especial que objetiva a retirada precoce do trabalhador 
de um ambiente de trabalho que o exponha a agentes agressivos prejudiciais à saúde ou 
à integridade física.

Um dos requisitos necessários ao reconhecimento da especialidade da atividade 
é a nocividade, cuja avaliação deve ser realizada considerando a época da prestação 
do serviço pelo trabalhador. Isso dificulta o reconhecimento do direito uma vez que, nos 
casos concretos, já se transcorreram muitos anos entre o efetivo labor e o requerimento 
do benefício.

A nocividade será analisada enquanto requisito para a caracterização da atividade 
especial, levando-se em conta os aspectos interdisciplinares relacionados à tutela cons-
titucional à vida e a saúde do indivíduo no seu ambiente de trabalho.

1. MEIO AMBIENTE DO TRABALHO EQUILIBRADO COMO DIREITO 
FUNDAMENTAL

1.1. Conceito e interdisciplinaridade

O conceito legal de meio ambiente foi definido no art. 3º, I, da Lei nº 6.938/81, que 
dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, qual seja, �o conjunto de condições, 
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leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 
rege a vida em todas as suas formas�. Tal conceito foi ampliado passando a abarcar, além 
do meio ambiente natural (águas, solo, fauna, flora), o meio ambiente artificial (espaço 
urbano construído pelo homem), o meio ambiente cultural (sítios de valor histórico, artístico, 
arqueológico e científico), e o meio ambiente do trabalho (local de desenvolvimento das 
atividades laborais).1

Para José Afonso da Silva,2 o meio ambiente do trabalho corresponde ao �complexo 
de bens imóveis e móveis de uma empresa e de uma sociedade, objeto de direitos subje-
tivos privados, e de direitos invioláveis da saúde e da integridade física dos trabalhadores 

que o frequentam� (grifo nosso).
Amauri Mascaro do Nascimento3 entende que o meio ambiente de trabalho

é, exatamente, o complexo máquina-trabalho; as edificações, do 
estabelecimento, equipamentos de proteção individual, iluminação, 
conforto térmico, instalações elétricas, condições de salubridade 

ou insalubridade, de periculosidade ou não, meios de prevenção 

à fadiga, outras medidas de proteção ao trabalhador, jornadas de 
trabalho e horas extras, intervalos, descansos, férias, movimentação, 
armazenagem e manuseio de materiais que formam o conjunto de 
condições de trabalho etc. (grifo nosso).

Rodolfo de Camargo Mancuso,4 o define como

habitat laboral, isto é, tudo o que envolve e condiciona, direta e 
indiretamente, o local onde o homem obtém os meios para prover 

o quanto necessário para a sua sobrevivência e desenvolvimento, 

em equilíbrio com o ecossistema. (grifo nosso).

Pode-se definir o meio ambiente de trabalho, portanto, como o local onde as pes-
soas desempenham suas atividades laborais, sejam remuneradas ou não, cujo equilíbrio 
está baseado na salubridade do meio e na ausência de agentes que comprometem a 
incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores, independentemente da condição que 
ostentem (homens ou mulheres, maiores ou menores de idade, celetistas, servidores 
públicos, autônomos, etc.).5

Pela interdisciplinaridade inserida nas questões afetas à saúde do homem no 
seu ambiente de trabalho, já se fala hoje em um Direito Ambiental do Trabalho. Alguns 
autores defendem que essa interdisciplinaridade abrange apenas o Direito Ambiental e o 

1 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; CONTE, Christiany Pegorari. Crimes ambientais. São Paulo: Saraiva, 
2012. p. 21.

2 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 5.
3 NASCIMENTO, Amauri Mascaro do. A defesa processual do meio ambiente do trabalho. Revista LTr, 63/584.
4 MANCUSO, Rodolfo Camargo. Ação civil pública trabalhista: análise de alguns pontos controvertidos. Revista 

do Processo, n. 93, jan./mar. 1999. p. 159.
5 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 22-23.
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Direito do Trabalho, originando esse ramo do Direito.6 No entanto, �buscar-se a definição 
e abrangência deste novo direito fundamental do trabalhador exige um esforço de diálogo 
interdisciplinar do Direito com outras ciências, bem como de relações transversais entre 
as próprias áreas jurídicas�.7 Acredita-se que a interdisciplinaridade inserta no Direito 
Ambiental do Trabalho abrange outros ramos do Direito, como o Previdenciário, Tributário, 
Administrativo, Penal, Civil, sem falar na multidisciplinaridade com outros ramos do conhe-
cimento, como a medicina, psicologia, fisiologia, engenharia, arquitetura, dentre outras.8

Não obstante os diferentes pontos de vista sobre a questão, certo é que o objeto 
do Direito Ambiental do Trabalho é a salvaguarda do homem no seu ambiente de trabalho 
contra as formas de degradação da sua sadia qualidade de vida.9

1.2. Natureza jurídica e abrangência

A partir da Revolução Industrial no século XVIII, iniciou-se a preocupação com o 
meio ambiente do trabalho. O desenvolvimento da indústria alavancou um forte crescimento 
econômico, todavia, provocou a devastação do meio ambiente de uma forma geral, trazen-
do novas doenças decorrentes da degradação da qualidade de vida dos trabalhadores.

A Constituição Federal de 1988 elevou a proteção ao meio ambiente, inclusive o 
do trabalho, à categoria de direito fundamental, e, portanto, de cláusula pétrea, conforme 
se observa principalmente no art. 200, VIII e art. 225, caput, IV, VI e § 3º. Entretanto, sua 
tutela, diretamente relacionada à saúde do trabalhador, está disposta também em outros 
artigos da Carta Magna, com grande respaldo entre os princípios fundamentais da Repú-
blica, em sintonia com o princípio fundamental preceituado no art. 1º, III: a dignidade da 
pessoa humana.10

O meio ambiente laboral tem natureza jurídica de direito difuso por excelência, uma 
vez que garantido a todos pelo art. 225 da Carta Magna. Conforme parágrafo único do art. 
81 do Código de Defesa do Consumidor, direitos difusos são os transindividuais, de natureza 
indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de 
fato. Transindividuais, como bem ensina Rodolfo de Camargo Mancuso,11 são os �interes-
ses que depassam a esfera de atuação dos indivíduos isoladamente considerados, para 
surpreendê-los em sua dimensão coletiva�. A indivisibilidade trata-se de uma �espécie de 

6 MELO, Raimundo Simão de. Direito ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador. São Paulo: LTr, 2008.
7 Idem, p. 514.
8 PADILHA, Norma Sueli. Meio ambiente do trabalho equilibrado: um direito humano fundamental do trabalha-

dor. In: SARLET, Ingo Wolfgang; MELLO FILHO, Luiz Philippe Vieira de; FRAZÃO, Ana de Oliveira (Coord.). 
Diálogos entre o direito do trabalho e o direito constitucional: estudos em homenagem a Rosa Maria Weber. 
São Paulo: Saraiva, 2014. p. 509.

9 Idem, p. 515.
10 FIORILLO, op. cit., p, 615.
11 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Comentários ao Código de Proteção do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 

1991. p. 275.
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comunhão, tipificada pelo fato de que a satisfação de um só implica, por força, a satisfação 
de todos, assim como a lesão de um só constitui, ipso facto, lesão da inteira coletividade�.12

Os direitos difusos têm titulares indeterminados, pois não se tem como precisar 
quais são os indivíduos afetados por ele. São interligados por circunstâncias de fato, 
não jurídicas. Havendo lesão ao meio ambiente (seja ele natural, artificial, cultural ou do 
trabalho), o prejuízo será sentido por um número indeterminado de indivíduos, eis que o 
meio ambiente em si é indivisível, e existe uma interligação entre os seus vários aspectos 
fáticos que acarretam a degradação ambiental.

Por conseguinte, a definição de meio ambiente de trabalho deve ser ampla e irrestri-
ta, vez que envolve todo trabalhador que desempenha uma atividade, remunerada ou não, 
e porque o direito a um ambiente de trabalho adequado e seguro é de todos.13 Quando o 
local de trabalho não assegura condições mínimas de qualidade de vida ao trabalhador, 
tem-se uma lesão ao meio ambiente do trabalho, que pode ser agredido e lesado tanto 
por fontes externas como internas, ensejando, inclusive, responsabilidade sobre o dano, 
uma vez que os danos ao meio ambiente do trabalho acompanham o trabalhador após 
o expediente.14

O meio ambiente laboral não se restringe ao espaço interno da empresa, mas 
abrange o próprio local de moradia ou ao ambiente urbano.15 A proteção da segurança 
do meio ambiente do trabalho significa também a proteção do meio ambiente e da saúde 
das populações externas aos estabelecimentos industriais, já que a um meio ambiente 
poluído e inseguro não se impõem fronteiras, pois esta é a característica da poluição, ela 
simplesmente se expande.16

1.3. Direito internacional e a proteção do meio ambiente do trabalho no Brasil

A grande influência para a construção jurídica de proteção ao meio ambiente do 
trabalho seguro e saudável deve-se, sem nenhuma dúvida, à criação da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), por meio de suas normas internacionais e sua influência 
sobre as Constituições dos Estados-membros, inclusive no Brasil.17

As Constituições brasileiras têm acompanhado a evolução das 
normas internacionais garantindo juridicamente a proteção da saú-
de e segurança do trabalhador, principalmente em decorrência da 
influência exercida pelas Convenções e Recomendações da OIT.18

12 MOREIRA, José Carlos Barbosa. A legitimação para a defesa dos interesses difusos no direito brasileiro, 
RF, 276:1.

13 FIORILLO, op. cit., p. 617.
14 Idem, p. 516.
15 ROCHA, Júlio Cesar de Sá. A defesa processual do meio ambiente do trabalho: dano, prevenção e proteção 

jurídica. São Paulo: LTr, 2002. p. 30.
16 SILVA. José Afonso da. Direito ambiental constitucional. São Paulo: Malheiros, 1995. p. 5.
17 PADILHA, op. cit., p. 507.
18 Idem, p. 507-508.
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As principais normas produzidas pela OIT são as Recomendações e as Conven-
ções. As Recomendações são instrumentos opcionais, que estabelecem orientações para 
a política e a ação nacional. Já as Convenções são tratados internacionais sujeitos à 
ratificação dos países membros e, uma vez ratificadas por decisão soberana de um país, 
passam a fazer parte de seu ordenamento jurídico, conforme o parágrafo 2º do artigo 5º 
da Constituição.

O Brasil ratificou a maiorias das convenções da OIT relacionadas à proteção do 
meio ambiente do trabalho, fazendo vigorar no plano interno seus regramentos com status 
de norma constitucional ou, pelo menos, supralegal, como decidido pelo STF no RE nº 
466343 e no HC nº 95967. Dentre elas destacam-se: a) Convenção 139 - Prevenção e 
Controle de Riscos Profissionais Causados por Substâncias ou Agentes Cancerígenos; 
b) Convenção 148 - Contaminação do Ar, Ruído e Vibrações; c) Convenção 162 - Utilização 
do Amianto com Segurança; d) Convenção 170 - Segurança no Trabalho com Produtos 
Químicos; e) Convenção 155 - Segurança e Saúde dos Trabalhadores.

1.3.1. Normas Regulamentadoras - NRs

Em 1972 foi realizada a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
Humano, sediada em Estocolmo, Suécia, que produziu a Declaração sobre Ambiente 
Humano estabelecendo princípios para questões ambientais internacionais, marcando 
o início do direito ambiental internacional. Essa conferência foi o marco inicial do Direito 
Ambiental como ramo autônomo, incluindo o meio ambiente do trabalho como um dos seus 
objetos de estudo, pautando os problemas ambientais decorrentes da industrialização e 
do desenvolvimento econômico e tecnológico.

E foi nesse contexto que a Lei 6.514/77 alterou o Capítulo V, do Título II da Conso-
lidação das Leis do Trabalho (CLT) para delegar ao Ministério do Trabalho a competência 
para estabelecer normas sobre segurança e medicina do trabalho e fomentar um meio 
ambiente de trabalho salubre, conforme arts. 155 e 200 daquele Diploma Legal. Em 8 de 
junho de 1978, a Portaria 3.214 aprovou as Normas Regulamentadoras (NR) relativas à 
segurança e medicina do trabalho, de observância obrigatória pelas empresas privadas 
e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos 
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela CLT. 
Além de estabelecer normas, regras e procedimentos que visam à promoção e preservação 
da saúde dos trabalhadores, as NRs também estabeleceram limites de tolerância para 
exposição humana a agentes agressivos.

Em que pese representar um importante avanço no que diz respeito à proteção 
normativa da saúde, segurança e bem-estar do trabalhador, a simples existência de normas 
protetivas não garante por si só a plena efetividade na saúde e segurança no ambiente de 
trabalho, cabendo ao Estado promover rígida fiscalização e a imposição de sanções aos 
empregadores que não cumprirem a legislação pertinente à proteção do meio ambiente 
de trabalho e, consequentemente, à vida e saúde do obreiro.
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1.4. Tutela constitucional do meio ambiente do trabalho

As condições de trabalho às quais o ser humano é submetido influenciam a sua 
saúde e qualidade de vida. Por isso é necessário um sistema normativo-constitucional que 
lhe garanta direitos e proteção. A Constituição alçou o meio ambiente à condição de direito 
fundamental de terceira geração, (concebido para a proteção não do homem isoladamente, 
mas de coletividades),19 tutelando-o mediatamente ao garantir a todos o direito de usufruí-lo:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equi-

librado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 

de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
(grifo nosso).

Portanto, a tutela mediata é do próprio meio ambiente em si, de forma indivisível, 
abrangendo todos os seus aspectos, bem como a sadia qualidade de vida humana. A tutela 
prevista nesse artigo apresenta inquestionável correlação com os dispositivos relacionados 
à justiça, igualdade, além da promoção do desenvolvimento nacional e do bem de todos, 
constantes no art. 3º; ao direito à vida, a função social da propriedade e a ação popular, 
conforme o caput do art. 5º e seus incisos XXIII e LXXIII, todos da Constituição.

Já a imediata é a proteção do meio ambiente do trabalho, além da saúde da pessoa 
humana, nos termos dos arts. 200, VIII e 7º, XXII, XXIII:

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atri-
buições, nos termos da lei:
[...]
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido 

o do trabalho.
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social:
[...]
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas 
de saúde, higiene e segurança;
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, 
insalubres ou perigosas, na forma da lei;

Denota-se, portanto, a íntima relação entre meio ambiente de trabalho e saúde, 
esta última sendo definida como �a resultante das condições de alimentação, habitação, 
educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso 

19 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; GONET BRANCO, Paulo Gustavo. Curso de 

direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 268.
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e posse da terra e acesso a serviços de saúde�20 em conformidade com a Lei 8.080/90, 
que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde.21

Mais uma evidência de que a tutela do meio ambiente do trabalho se reflete na 
preservação da vida e da saúde está logo no início da Constituição, insculpida como fun-
damento da República, conforme art. 1º, incisos III e IV. Ao insculpir a dignidade da pessoa 
humana e os valores sociais do trabalho como fundamentos da República, a Constituição 
não só garantiu o direito à preservação da vida humana e de sua saúde também no seu 
ambiente de labor, como indica que esse direito fundamental é essência da concepção 
de Estado.22

�Os direitos e garantias fundamentais, em sentido material, são, pois, pretensões 
que, em cada momento histórico, se descobrem a partir da perspectiva do valor da digni-

dade humana�.23 Por esta razão a Constituição aborda a proteção da vida, da saúde e do 
trabalho, no título �Dos Direitos e Garantias Fundamentais�, nos capítulos dos �Direitos 
e Deveres Individuais e Coletivos�, bem como no �Dos Direitos Sociais� (arts. 5º; 6º; 7º, 
XXVIII, XXXIII). A Constituição Cidadã estabeleceu, também, que a ordem econômica e 
financeira será fundada na valorização do trabalho humano (art. 170), e que a ordem social 
será baseada no primado do trabalho (art. 193). Aqui se observa o objetivo de resguardar 
o trabalhador e sua saúde, proporcionando seu desenvolvimento enquanto pessoa hu-
mana, a fim garantir-lhe meios dignos para o seu bom labor. E ainda previu, em relação à 
Previdência Social, requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria 
aos beneficiários que exerçam atividades sob condições especiais, que prejudiquem a sua 
saúde ou a integridade física (art. 201, § 1º).

Outra demonstração da importância que a Constituição deu ao trabalho é o dis-
posto no art. 205. Procedendo-se a uma interpretação sistemática dos princípios, regras 
e comandos constitucionais, chega-se à conclusão de que a tutela jurídica constitucional 
relaciona-se não em apenas prever punições de ordem pecuniária, mas sim em prevenir 
riscos que possam degradar a saúde humana, em harmonia com o princípio da dignidade 
da pessoa humana. Dessa forma, o art. 225 da Constituição deve ser interpretado sope-
sando-se os demais dispositivos.

É neste contexto que o meio ambiente de trabalho salubre insere-se na perspectiva 
de um direito essencial à sadia qualidade de vida do trabalhador, indissociável do equilíbrio 
do ambiente laboral, e que garante a proteção da sua saúde, na sua mais ampla concepção 

20 Comissão Nacional da Reforma sanitária, Relatório final da 8ª Conferência Nacional de Saúde, 1986, 
Documento I, p. 13.

21 Art. 3º Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como 
determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais.

22 MENDES; COELHO; GONET BRANCO, op. cit., p. 258.
23 Idem, p. 271.
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contra todo tipo de riscos inerentes ao trabalho.24 Nas palavras de Ingo Wolfgang Sarlet 
é �direito humano fundamental do trabalhador�25 que busca salvaguardá-lo das formas de 
degradação e poluição de vida.

O destinatário do meio ambiente do trabalho saudável, salubre e equilibrado - in-
trinsecamente relacionado à dignidade da pessoa humana - é o ser humano. Na medida 
em que se relaciona à dignidade, também se vincula a tudo que essa dignidade abrange: 
educação, lazer, trabalho, saúde, dentre outros direitos e garantias fundamentais que, por 
expressa previsão constitucional têm aplicação imediata (art. 5º, § 1º).

2. APOSENTADORIA ESPECIAL

A Aposentadoria Especial, prevista no art. 201, § 1º, da Carta Magna, é o benefício 
previdenciário devido ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15, 20 ou 25 anos, dependendo dos 
agentes agressivos aos quais o trabalhador está exposto. O benefício tem, dentre outros, o 
objetivo de prevenir danos à saúde do trabalhador com a sua retirada antecipada do meio 
ambiente de trabalho insalubre e desequilibrado que lhe prejudica a saúde.

Partindo do pressuposto de que um meio ambiente de trabalho equilibrado é um 
direito humano fundamental, será que deveria existir a Aposentadoria Especial? Tendo em 
vista o disposto no art. 225 da Constituição, o ideal seria que não existissem ambientes 
laborais deletérios que expusessem o trabalhador a condições prejudiciais à sua saúde, 
fazendo do seu ofício uma �atividade especial�. No entanto, como não se consegue proteger 
efetivamente a saúde do trabalhador em todas as atividades laborativas, a Carta Magna pre-
viu uma forma de compensar o trabalhador e retirá-lo mais cedo desse ambiente insalubre.

A Aposentadoria Especial tem um caráter preventivo, compensatório e pedagógico 
visando contribuir para a promoção de um meio ambiente de trabalho seguro, salubre e 
equilibrado. No entanto, os requisitos legais para enquadrar uma atividade como especial 
sofreram diversas modificações legislativas, tornando o reconhecimento do direito a esse 
benefício previdenciário uma tarefa extremamente difícil. A principal dificuldade trazida com 
essas constantes alterações é a aplicação do direito intertemporal, já que as modificações 
legislativas acabam por alcançar segurados em plena fase de aquisição de direitos. �Não 
se deve esquecer que em matéria previdenciária prevalece o princípio segundo o qual 
tempus regit actum, impondo que o tempo de serviço/contribuição seja sempre computado 
na forma da legislação vigente ao tempo do exercício da atividade�.26

24 Idem, p. 518-519.
25 SARLET, Ingo Wolfgang. . 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2005. p. 39.
26 SANTOS, Marisa Ferreira dos. Direito previdenciário esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 231.
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2.1. Requisitos

Com a Lei 9.032, de 28 de abril de 1995, estabeleceu-se a necessidade de compro-
vação do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições 

especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, com exposição a agentes 

nocivos, findando a possibilidade de enquadramento de atividade especial por categoria 
profissional. Trabalho permanente é aquele exercido de forma não ocasional nem intermi-
tente, no qual a exposição do trabalhador ao agente nocivo seja indissociável da produção 
do bem ou da prestação do serviço, em decorrência da subordinação jurídica a qual se 
submete. Já as condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física são 
aquelas nas quais a exposição ao agente nocivo ou associação de agentes presentes 
no ambiente de trabalho esteja acima dos limites de tolerância, estabelecidos segundo 
critérios quantitativos, ou esteja caracterizada segundo os critérios da avaliação qualitativa.

Tais requisitos devem ser comprovados por meio de um formulário elaborado pelo 
empregador, de forma a possibilitar o enquadramento de uma atividade laborativa como 
especial, chamado de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP. Esse formulário deve 
estar sempre atualizado e deverá ser disponibilizado ao trabalhador para que este possa, 
inclusive, solicitar a retificação de informações quando em desacordo com a realidade do 
ambiente de trabalho.

3. NOCIVIDADE

A nocividade é a situação combinada ou não de substâncias, energias e demais 
fatores de riscos reconhecidos, presentes no ambiente de trabalho, capazes de trazer 
ou ocasionar danos à saúde ou à integridade física do trabalhador. Dessa forma, para o 
reconhecimento da especialidade da atividade para fins de aposentadoria especial é ne-
cessário tempo de trabalho permanente e nocividade dos agentes nocivos, comprovados 
por meio do PPP, que deve ser baseado em Laudo Técnico de Condições Ambientais 
do Trabalho - LTCAT ou em outras demonstrações ambientais, previstas nas NRs do 
Ministério do Trabalho.

O Superior Tribunal de Justiça já fixou a tese de que a caracterização da nocividade 
para fins de enquadramento de atividade especial obedece à legislação vigente à época 
em que efetivamente executado o trabalho.27 Mas com tantas alterações legislativas fazer 
esse enquadramento não se tornou tarefa fácil, levando muitas pessoas a buscarem o 
Poder Judiciário para verem garantidos os seus direitos.

Conforme art. 64, § 2º, do Decreto nº 3.048/99, existem dois critérios de avaliação 
da nocividade: o quantitativo e o qualitativo. O que determinará qual dos critérios será 
adotado é o agente agressivo a que o trabalhador está exposto. É importante salientar 

27 STJ, REsp 1310034/PR, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16.11.2014, S1 - 
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe: 02.02.2015.
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na avaliação da nocividade a questão dos equipamentos de proteção individual (EPI). O 
Supremo Tribunal Federal decidiu no ARE 664335, em sede de Repercussão Geral, que se 
o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional 
à aposentadoria especial. No entanto, existe uma série de condições a serem observadas 
para que essa eficácia seja efetivamente demonstrada, não bastando a simples informação 
de �EPI Eficaz� no PPP.

3.1. Análise qualitativa

A análise qualitativa da nocividade será utilizada quando o agente nocivo ao qual 
o trabalhador esteja exposto cause prejuízos à sua saúde ou integridade física, pela sua 
simples presença no ambiente de trabalho. Dessa forma, o que se deve comprovar não é 
a quantidade, intensidade ou concentração desse agente, mas apenas a sua existência 
no meio laboral.

A comprovação nesses casos será feita, nos termos do § 2º do art. 68 do Decreto 
nº 3.049/99 (Regulamento da Previdência Social - RPS), mediante descrição das circuns-
tâncias de exposição ocupacional ao agente nocivo presente no ambiente de trabalho 
durante toda a jornada; de todas as fontes e possibilidades de liberação deste e os meios 
de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a intensidade da expo-
sição, a frequência e a duração do contato.

O INSS analisa de forma qualitativa os agentes agressivos constantes nos Anexos 
6, 13 e 14 da Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15) do MTE, e os agentes iodo e níquel 
constantes no Anexo IV do RPS. Portanto, a nocividade em relação a esses agentes 
nocivos será constatada pela sua simples presença no meio ambiente de trabalho, não 
se exigindo a informação no PPP quanto a limites de tolerância.

3.2. Análise quantitativa

A análise quantitativa da nocividade será utilizada quando o agente nocivo ao qual 
o trabalhador esteja exposto precise estar acima de um determinado limite de tolerância, 
para causar prejuízos à sua saúde ou integridade física. Esses limites de tolerância aos 
agentes agressivos estão em algumas NRs emitidas pelo Ministério do Trabalho.

As empresas têm a responsabilidade de manter o ambiente de trabalho salubre e 
caso haja exposição de trabalhadores a esses agentes, devem ser utilizados mecanismos 
para que os níveis de exposição se mantenham abaixo dos níveis de tolerância.

A análise de forma quantitativa é realizada quando os trabalhadores exerceram 
suas atividades expostos aos agentes agressivos constantes nos Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 
e 12 da NR-15. Nesses casos é necessária uma mensuração da quantidade, intensidade 
ou concentração desses agentes nocivos no ambiente de trabalho, sendo a nocividade 
reconhecida pela ultrapassagem dos limites de tolerância.
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3.3. Análise da nocividade dos agentes cancerígenos em humanos

A Convenção nº 139 da OIT, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 3, de 07.05.1990, 
promulgada pelo Decreto nº 157, de 02.06.1991 e com vigência nacional desde 27 de 
junho de 1991, assim determinou:

Art. 1 - 1. Todo Membro que ratifique a presente Convenção deverá 

determinar periodicamente as substâncias e agentes cancerígenos 

aos quais estará proibida a exposição no trabalho, ou sujeita a 

autorização ou controle, e aqueles a que se devam aplicar outras 

disposições da presente Convenção.
2. As exceções a esta proibição apenas poderão ser concedidas 
mediante autorização que especifique em cada caso as condições 
a serem cumpridas.
3. Ao determinar as substâncias e agentes a que se refere o pará-
grafo 1 do presente Artigo, deverão ser levados em consideração 

os dados mais recentes contidos nos repertórios de recomendações 

práticas ou guias que a Secretaria Internacional do Trabalho possa 

elaborar, assim como a informação proveniente de outros organis-

mos competentes.

Ao ratificar a Convenção, o Brasil comprometeu-se a periodicamente trazer uma 
relação de agentes cancerígenos, utilizando-se dos mais recentes dados existentes sobre 
o assunto em nível mundial. No entanto, só em 2013 foi estabelecida a forma de análise 
da nocividade nos casos de exposição do trabalhador a agentes cancerígenos (§ 4º do art. 
68 do RPS). Mas para cumprir de forma efetiva a Convenção nº 139 era necessária uma 
relação dos agentes e substâncias cancerígenas, a fim de que fosse proibida a exposição 
do trabalhador a estas substâncias, ou que tal exposição fosse submetida a autorização 
ou controle.

Só em 8 de outubro de 2014 foi finalmente publicada a Portaria Interministerial 
MTE/MS/MPS nº 9, de 07 de outubro de 2014, que trouxe a Lista Nacional de Agentes 
Cancerígenos para Humanos (LINACH), como referência para formulação de políticas 
públicas. A Portaria foi assinada, à época, pelos Ministérios do Trabalho e Emprego - MTE, 
da Saúde - MS e da Previdência Social - MPS. De acordo com a LINACH, os agentes 
cancerígenos são classificados em: I) Grupo 1 - carcinogênicos para humanos; II) Grupo 
2A - provavelmente carcinogênicos para humanos; e III) Grupo 2B - possivelmente carci-
nogênicos para humanos.

Os agentes são designados para o grupo 2A ou para o Grupo 2B com base em evi-
dências epidemiológicas e experimentais de carcinogenicidade e outros dados relevantes. 
Os termos �provavelmente carcinogênico� e �possivelmente carcinogênico� não têm nenhum 
significado quantitativo e são utilizados como descritores de diferentes níveis de evidência 
de carcinogenicidade em humanos, com �provavelmente carcinogênico� significando um 
maior nível de evidência que �possivelmente carcinogênico�.
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Já aqueles agentes do Grupo 1 são considerados agentes reconhecidamente 
cancerígenos, para fins de avaliação qualitativa da nocividade e de enquadramento de 
atividade especial. Portanto, quando houver exposição do trabalhador a agentes cancerí-
genos listados no Grupo 1 será adotado o critério qualitativo, não sendo considerados na 
avaliação a existência de equipamentos de proteção coletiva ou individual, uma vez que 
estes não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes.

CONCLUSÃO

Meio ambiente de trabalho é o local onde as pessoas desempenham suas ativi-
dades laborais, cujo equilíbrio está baseado na salubridade do meio e na ausência de 
agentes prejudiciais à saúde e à integridade física do trabalhador. A Constituição Federal 
de 1988 elevou a proteção ao meio ambiente, inclusive o do trabalho, à categoria de 
direito fundamental, e, portanto, de cláusula pétrea. O meio ambiente do trabalho deve 
comportar um estudo interdisciplinar, abrangendo vários ramos do Direito, e multidiscipli-
nar relacionando-se com ramos do conhecimento como a medicina, psicologia, fisiologia, 
engenharia, arquitetura, dentre outras.

O equilíbrio e salubridade do ambiente do trabalho são direitos humanos funda-
mentais do trabalhador que, por expressa previsão constitucional, têm aplicação imediata. 
Por influência do Direito Internacional, o Brasil ratificou a maioria das convenções da OIT 
relativas à segurança e medicina do trabalho e aprovou as Normas Regulamentadoras 
(NR), que visam à promoção e preservação da saúde dos trabalhadores, cabendo ao 
Estado promover rígida fiscalização e a imposição de sanções aos empregadores que 
não as cumprirem. No meio ambiente de trabalho em que há exposição do ser humano a 
condições insalubres, a Constituição prevê o benefício da aposentadoria especial como 
uma forma de retirá-lo mais cedo desse ambiente, objetivando a salvaguarda da sua vida 
e da sua saúde.

A legislação estabeleceu os critérios quantitativo e qualitativo como forma de ava-
liação da nocividade para fins de reconhecimento do direito a aposentadoria especial. A 
avaliação qualitativa constata a simples presença do agente no meio ambiente de traba-
lho. Na avaliação quantitativa é necessária uma mensuração da quantidade, intensidade 
ou concentração do agente nocivo. Quando houver exposição do trabalhador a agentes 
cancerígenos será adotado o critério qualitativo, não sendo levada em consideração a 
existência dos equipamentos de proteção coletiva ou individual.

A análise da nocividade deve ser feita em harmonia com as normas de direito 
internacional que determinam o reexame periódico de uma política nacional coerente 
em matéria de segurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente de trabalho. 
Isso significa observar a evolução da tecnologia e da medicina, métodos mais precisos e 
atuais de mensuração, trazendo uma confiabilidade maior e mais próxima da realidade no 
que diz respeito às substâncias prejudiciais à saúde e à integridade física do trabalhador.
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O bem maior que deve ser preservado quando se trata de avaliação da nocividade 
dos agentes agressivos químicos, físicos e biológicos presentes no meio ambiente do 
trabalho é a vida do trabalhador, seja por meio da manutenção de um ambiente laboral 
salubre, seja pela concessão de aposentadoria especial.
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