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INTRODUÇÃO 

 

A aposentadoria especial é um dos benefícios previdenciários mais complexos 

administrados pelo INSS, e esta característica é resultante principalmente de sua 

multiplicidade normativa e técnica.  

A escolha do agente nocivo ruído foi conseqüência da sua maior incidência na cadeia 

produtiva em comparação a outros riscos físicos, químicos e biológicos. A análise da sua 

exposição leva em consideração um amplo conjunto de normas técnicas e legais, que serão 

oportunamente abordados. 

De um lado, a análise da concessão administrativa pelo INSS da aposentadoria 

especial decorrente da exposição ao risco ruído em limites superiores ao limite de tolerância, 

sem a neutralização por equipamento de proteção individual (EPI), de forma permanente e 

habitual, não ocasional, e as dificuldades encontradas pelos operadores do direito, e dos 

trabalhadores que não dispõe de ferramentas práticas para a interpretação documental exigida.  

De outro lado, a edição do enunciado n. 9 das súmulas da Turma Nacional de 

Uniformização da jurisprudência dos juizados especiais federais (TNU), a análise de seus 

méritos e também de críticas sobre a falta de fundamentação técnica específica.  

A análise dos comandos concessivos administrativos e jurisprudenciais da 

aposentadoria especial relacionado ao agente nocivo ruído demonstra a profunda divergência 

entre a IN 45/10 INSS/PRES, fundamentado em série normativa e o enunciado n. 9 das 

súmulas da Turma Nacional de Uniformização da jurisprudência dos juizados especiais 

federais (TNU), fazendo necessário o estudo da antinomia encontrada. A divergência é 

principalmente relacionada à descaracterização da utilização e neutralização do agente nocivo 
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pela utilização de equipamento de proteção individual, decorrentes da edição da súmula em 

comento.  

 

METODOLOGIA 

 

A elaboração do presente estudo serão utilizados os métodos: métodos sistêmico, 

indutivo-dedutivo, histórico e comparativo, além da pesquisa exploratória e bibliográfica. 

 

 

RESULTADO E ANÁLISES 

 

A aposentadoria especial é um benefício concedido ao segurado, que tenha trabalhado 

em funções laborais sujeitos a condições prejudiciais à saúde ou a integridade física.  

Trata-se de uma contraprestação pelos riscos a que foi exposto durante o período em 

que exerceu a função laboral.  “A aposentadoria especial é um benefício que visa garantir ao 

segurado do Regime Geral da Previdência Social uma compensação pelo desgaste resultante 

do tempo de serviço prestado em condições prejudiciais à sua saúde ou integridade física.” 

(Ribeiro, p. 24, 2008) 

    A aposentadoria especial apresenta como uma de suas características, as reiteradas 

alterações normativas no tempo e em sua matéria, decorrentes em grande parte pela 

complexidade de ajuste técnico e legislativo envolvidos, “a lei nova deve respeitar os efeitos 

dos atos regularmente praticados sob a lei antiga, deve-se entender que, no processo a iniciar, 

produzirão efeitos os contratos processuais estipulados sob o império da lei ab-rogada.” 

(CHIOVENDA, 1998, p.118) 

    A aposentadoria especial foi instituída no ordenamento jurídico pátrio pela lei n. 3.807, de 

26.08.1960, que em seu artigo 31 indica em síntese a sua concessão, conforme a atividade 

profissional, em serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos.  Sequencialmente 

vários dispositivos legais sucessivamente são a ela relacionados: decreto n. 48.959-A, de 

19.09.1960; decreto n. 53.831, de 25.03.1964; decreto n. 60.501, de 14.03.1967; lei n. 5.440-

A, de 23.05.1968; decreto n. 63.230/68, de 10.08.1968; lei n. 5.527, de 08.11.1968; lei n. 

5.890, de 08.06.1973; decreto n. 72.771, de 06.09.1973; decreto n. 77.077, de 24.01.1976; 

decreto n. 83.080, de 24.01.1979; lei n. 6.887, de 10.12.1980; decreto n. 87.374, de 

08.07.1982; lei n. 8.213, de 23.01.1984; lei n. 8.213, de 24.07.1991; decreto n. 357/91, de 
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07.12.1991; decreto n. 661, de 21.97.1992; lei n. 9.032, de 28.04.1994; medida provisória n. 

1.523, de 11.10.1996; decreto n. 2.172, de 05.03.1997; lei n. 9.528, de 10.12.1997; medida 

provisória n. 1.663-10, de 28.05.1998, revogou o § 5º do artigo 57 da lei n. 8.213/91; medida 

provisória n. 1.729, de 02.12.1998, alterou a redação do § 6º do artigo 57 da lei 8.213/91; lei 

n. 9.711, de 20.11.1998, revogou o § 5º do artigo 57 da lei n. 8.213/91; decreto n. 2.782, de 

14.09.1998;  lei n. 9.732, de 11.12.1998, publicada em 14.12.1998;  emenda constitucional n. 

20, de 15.12.1998; decreto n. 3.048, de 06.05.1999; decreto n. 3.265, de 29.11.1999; decreto 

n. 3.668, de 22.11.2000;decreto n. 4.032, de 16.11.2001 e decreto n. 4.882, de 18.11.2003. 

A atual concessão administrativa do benefício da aposentadoria especial é baseada na 

instrução normativa IN 45 INSS/PRES/10. Esta por sua vez é fundamentada na: Constituição 

Federal de 1988; Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998; Lei 

Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006; lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991; lei n. 

10.666, de 08 de maio de 2003; lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999; decreto n. 3.048, de 6 

de maio de 1999; e decreto n. 6.932, de 11 de agosto de 2009.  

A exposição ao agente nocivo ruído acima dos limites de intensidade e sem a 

neutralização por equipamento de proteção individual (EPI), com o tempo mínimo de trabalho 

de 25 anos. O Anexo IV do RPS, no quadro 2.0.1 aponta o risco ruído, e tempo mínimo de 25 

anos, com exposição a níveis de exposição normalizados (NEN) superiores a 85 dB(A), de 

modo permanente, não ocasional nem intermitente a condições especiais, de ruído, que 

prejudiquem a saúde ou a integridade física.  

A análise técnica das condições ambientais do trabalho é baseada na metodologia e 

procedimentos dos agentes nocivos (ruído) estabelecidas pela FUNDACENTRO (Fundação 

Jorge Duprat Figueiredo de segurança e medicina do trabalho), com os limites de tolerância 

estabelecidos na NR-15 do MTE, conforme artigo 238 da IN 45/10 INSS/PRES.  

Os equipamentos de proteção individual (EPIs), têm importância para o presente 

estudo, já que é o principal ponto de divergência com o enunciado n. 9 das súmulas do TNU. 

O equipamento de proteção individual somente é considerado a partir de 3.12.1998 (MP n. 

1.729/98), convertida na lei n. 9.732/98, e desde que comprove que elimine ou neutralize a 

nocividade do agente ruído, e ainda a observância da caracterização do EPI (equipamento de 

proteção individual) somente quando há inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade à 

implementação do EPC (equipamento de proteção coletiva). Necessário a observação do 

certificado de aprovação do MTE (CA), periodicidade de troca comprovada por recibos, da 

correta utilização e higienização do aparelho, e da observação do período de sua validade. 
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Os limites de tolerância ao agente nocivo ruído, até 5 de março de 1997 (decreto n. 

2.172/97), o limite é de oitenta dB(A); de 6 de março de 1997 (decreto n. 2.172/97) até 18 de 

novembro de 2003 (decreto nº 4.882, de 18 de novembro de 2003), o limite é de 90 dB(A).  À 

partir de 19 de novembro de 2003, (decreto nº 4.882, de 2003), acima de 85 dB(A). O artigo 

239 é portanto adequado à súmula nº 32 do TNU 
1
, dispondo sobre os mesmos períodos de 

forma idêntica.  

 

Súmula nº 32, TNU - O tempo de trabalho laborado com exposição a ruído é 

considerado especial, para fins de conversão em comum, nos seguintes níveis: 

superior a 80 decibéis, na vigência do Decreto n. 53.831/64 (1.1.6); superior a 90 

decibéis, a partir de 5 de março de 1997, na vigência do Decreto n. 2.172/97; 

superior a 85 decibéis, a partir da edição do Decreto n. 4.882, de 18 de novembro de 

2003. (BRASIL. Súmula n. 32 dos Juizados Especiais Federais - TNU, de 04 de 

agosto de 2006) 

 

 A consideração da utilização do equipamento de proteção individual é utilizada após 

03 de dezembro de 1998 (MP n. 1.789/98, convertida na lei 9.732, de 11.12.1998). A análise é 

administrativa pelo INSS, levando-se em considerações as variáveis legais e técnicas, como 

por exemplo, o NRR (nível de redução de ruído - Norma ANSI S12.6 -1984) ou NRRsf 

(Norma ANSI S12.6-1997), que correspondem a características de cada equipamento 

certificado de acordo com as normas específicas do Ministério do Trabalho. 

As demonstrações ambientais são especificadas no laudo técnico de condições 

ambientais do trabalho (LTCAT), e a sua análise é feita nos moldes do artigo 247 da IN 45/10 

INSS/PRES, sendo observadas a identificação do setor e da função, a descrição da atividade, a 

identificação de agente nocivo capaz de causar dano à saúde e integridade física, arrolado na 

Legislação Previdenciária, a localização das possíveis fontes geradoras, a via e periodicidade 

de exposição ao agente nocivo, a metodologia e procedimentos de avaliação do agente nocivo, 

e a descrição das medidas de controle existentes. Outros documentos podem trazer dados 

importantes, entre eles, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), Programa de 

Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção (PCMAT); e o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP. 

Em síntese, a análise administrativa e técnica tem como principais parâmetros 

concessivos em relação à exposição ao agente nocivo ruído, o princípio do tempus regit 

actum, a comprovação da exposição, a característica de permanência e habitualidade, a 
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intensidade de exposição ao ruído, a análise documentais já anotadas anteriormente, a 

existência ou não de equipamentos de proteção coletivas e individuais, os níveis de redução 

de ruído, verificáveis pela certificação do MTE (CA), as mudanças do layout, a competência 

dos autores das respectivas documentações, as normas da FUNDACENTRO  (NHO-01).  

Por outro lado, a súmula n. 9 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência 

dos Juizados Especiais Federais, indica a utilização dos equipamentos de proteção individual 

(EPIs), não exclui o direito à contagem do tempo de serviço especial prestado, ou seja, não há 

consideração dos parâmetros técnicos definidos por exemplo, pela IN 45/10 INSS/PRES, 

mesmo levando-se em consideração a sua temporalidade, e que seja fundamentado em série 

normativa conforme já descrito, com o respeito ao princípio do tempus regit actum.  

Aposentadoria Especial. Equipamento de Proteção Individual “O uso de Equipamento 

de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a insalubridade, no caso de exposição a ruído, 

não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado”. (SÚMULA N. 9, de 13 de outubro 

de 2003). O Incidente de Uniformização foi requerido pelo INSS, frente à contrariedade à 

jurisprudência Turma de Uniformização Regional da 4ª Região (autos 2002.7203000634-9), 

que decidiu que o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) não elide a nocividade 

causada ao trabalhador e, portanto, não é motivo para se afastar a conversão, em especial, do 

tempo trabalhado para fins de concessão de aposentadoria.  

Por fim no voto, observou-se que no mérito a controvérsia referia-se ao uso de 

equipamentos de proteção individual (EPIs) em atividades consideradas penosas, insalubres 

ou perigosas, no sentido de descaracterizar-se ou não a especialidade da atividade. Houve a 

manutenção do acórdão. Foi anda apontado que a jurisprudência dos tribunais regionais 

federais no sentido de que a utilização dos equipamentos de proteção individual não tem o 

condão de descaracterizar a insalubridade da atividade laborativa (TRF-1ª Região, AC 

2000.38.00.032719-1/MG, Rel. Des. Federal José Amilcar Machado, DJU de 07.07.2003, 

TRF-1ª Região, MAS 2001.38.00.017669-3/MG, Rel. Des. Federal Tourinho Neto; TRF-3ª 

Região, AC 1999.03.99076863-0/SP, Rel. Juiz Santoro Facchini, DJU de 06.12.2002).  

As principais críticas, principalmente do INSS, é que análise da decisão é prejudicada 

pelo não aprofundamento nas justificativas da decisão, com a conseqüente ausência das razões 

técnicas que justificassem a desconsideração da utilização dos equipamentos de proteção 

individual (EPIs). As críticas à edição do mencionado enunciado, versam principalmente 

sobre a falta da fundamentação (artigo 93, IX e X, CF/88), a inobservância do devido 

processo legal e a restrição ao contraditório (artigo 5º, LV da CF/88), a ausência da previsão 
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de custeio (artigo 195, § 5º, CF/88), a invasão de competências entre os poderes (artigo 2º, 

CF/88). 

 

A ação do Estado enquanto provedor, aplicador e regulador, por outro lado, não deve 

desconsiderar a sociedade em especial como depositária e destinatária do fato que a 

regulamentação se destina à atender suas demandas. 

Nesta direção assevera Ilton Garcia da Costa 
2
: 

 

Os reguladores e fiscalizadores devem nortear-se pelo parâmetro do melhor, 

do correto e da redução da desigualdade social, coibindo a ação daqueles que utilizam 

o poder e o conhecimento em detrimento dos menos favorecidos, e não somente 

daqueles que tem poucos recursos, mas também dos que não conhecem o assunto e 

acreditam na instituição.  

  

O resultado prático da desconsideração dos equipamentos de proteção individual 

(EPIs) para fins de contagem de tempo em atividade especial (aposentadoria especial) é o 

alargamento da base de concessões do benefício previdenciário, em contraposição aos 

fundamentos decorrentes da IN 45/10 INSS/PRES fundamentada em série normativa. 

                                                     

Já a concessão administrativa pelo INSS faz a análise de itens como o princípio do 

tempus regit actum, a comprovação da exposição, a característica de permanência e 

habitualidade, a intensidade de exposição ao ruído, a nocividade, a análise documental laudo 

técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT, PPRA, PGR, PCMAT, PPP, a 

existência ou não de equipamentos de proteção coletivas (EPCs) e individuais (EPIs), os 

níveis de redução de ruído (NRR), verificáveis pela certificação do MTE (CA), as mudanças 

do layout, a competência dos autores das respectivas documentações, e as normas da 

FUNDACENTRO (NHO-01), e ainda, a consideração da nocividade (riscos capazes de trazer 

ou ocasionar danos à saúde ou à integridade física), da permanência (trabalho não ocasional 

nem intermitente) e habitualidade que traz a idéia de que as exposições aos agentes nocivos 

ocorrem ao longo do tempo. 

O equipamento de proteção individual é considerado a partir de 3.12.1998 (MP n. 

1.729/98), convertida na lei n. 9.732/98, e desde que comprove que elimine ou neutralize a 

                                                 
2
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nocividade do agente ruído, e ainda a observância da caracterização do EPI (equipamento de 

proteção individual). 

A divergência encontrada entre o enunciado n. 9 das súmulas da Turma Nacional de 

Uniformização da jurisprudência dos juizados especiais federais (TNU), e a instrução 

normativa n. 45 INSS/PRES, é encontrada já que aquela descaracteriza a utilização de 

equipamentos de proteção individual na exposição ao ruído para a concessão do benefício de 

aposentadoria especial, e esta exige uma série de documentos e comprovações da efetiva 

exposição ao agente ruído, levando em consideração a sua neutralização por equipamento de 

proteção individual para o agente ruído, na concessão do mesmo benefício.  

A antinomia encontrada vislumbra a oposição de comandos normativos opostos, 

ambos operando resultados práticos nos casos concretos, uma limitando o benefício baseado 

em requisitos técnico-normativos e a outra liberando a concessão do beneficio, 

descaracterizando qualquer interferência de qualquer norma caracterizadora do equipamento 

de proteção individual na neutralização do agente nocivo ruído.  

Já a IN 45/10 INSS\PRES, por sua vez, traz a excessiva rigidez, complexidade técnica, 

exorbitante produção normativa, requisitos técnicos, além da dependência de terceiros (a 

exemplo do LTCAT pela empregadora) para a concessão administrativa da aposentadoria 

especial, pode ser considerado um fator de exclusão de direitos dos trabalhadores expostos a 

agentes nocivos acima do limite de tolerância, já que para a grande massa trabalhadora todos 

os dados exigidos constituem uma concreta barreira de difícil superação. 

 

Conclusões  

 

Ambas as normas geram efeitos concretos na esfera jurídica do trabalhador. A IN 

45/10 INSS/PRES editada pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, por atribuição 

da série normativa que lhe dá sustentação, que dá ao Executivo a missão de elaborar normas 

para a concessão do benefício de aposentadoria especial, apresenta os óbices técnicos 

apontados no trabalho, em contrapartida o enunciado n. 9 das súmulas da Turma Nacional de 

Uniformização da jurisprudência dos juizados especiais federais (TNU) que cria no mundo 

jurídico forte balizamento das decisões judiciais federais, porém conforme anotado no texto, 

apresenta fragilidade da fundamentação, apesar da criação da inclusão, mesmo com as críticas 

apontadas, de grande parte dos trabalhadores que não conseguiriam demonstrar de outra 

forma a exposição ao agente nocivo, e uma das explicações poderia ser a da exigência de 

comprovações que dependem da correta atuação dos empregadores, o que nem sempre, ou 
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melhor, quase nunca acontece, evidenciando a fragilidade do Estado na exigência e 

informatização das informações.  
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