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RELATÓRIO 

Trata-se de pedido de uniformização de jurisprudência (fls. 211/218) 
formulado pelo segurado JORGE MARQUES, tendo em vista o Acórdão nº 2.892/2011 
(fls. 206/208), prolatado pela 2ª Câmara de Julgamento, que lhe recusou o 
reconhecimento da especialidade das atividades exercidas no período de 02/04/1990 a 
10/12/2008 e, por conseguinte, obstou-lhe o acesso à aposentadoria especial requerida 
em 16/12/2008. 

 
De se destacar que o segurado, quando do requerimento do benefício, 

pleiteou, para tanto, o reconhecimento da natureza especial das atividades exercidas, 
entre outros, no período em comento, trabalhado na Prefeitura Municipal de Osvaldo 
Cruz, nos cargos de diarista e trabalhador braçal, executando serviço de coleta de lixo, 
exposto a radiações não ionizantes, ruído, vibração e agentes biológicos (Perfil 
Profissiográfico Previdenciário – PPP à fl. 18). 

 
Consoante análise e decisão técnica de fls. 109/113, a Perícia Médica 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS recusou o enquadramento de todo o 
período, sob o argumento de que, no tocante aos agentes biológicos, a exposição não 
teria ocorrido de forma habitual e permanente. 

 
Irresignado, o segurado interpôs recurso ordinário às Juntas de 

Recursos deste Conselho (fls. 128/147), tendo a 15ª Junta de Recursos, por intermédio 
do Acórdão de fls. 150/151, lhe negado provimento, aduzindo, em relação aos agentes 
biológicos, que não ficara caracterizada a habitualidade e a permanência na exposição a 
esses agentes. 

 
Inconformado, o segurado interpôs recurso especial às Câmaras de 

Julgamento deste Conselho (fls. 153/159), tendo a 2ª Câmara de Julgamento, por meio 
do Acórdão nº 2.892/2011 (fls. 206/208), mantido a recusa de enquadramento para o 
período em referência, tomando por fundamento a manifestação de sua Assessoria 
Técnico-Médica de fl. 204, segundo a qual a exposição aos agentes nocivos teria 
ocorrido de forma ocasional e intermitente, em face do exercício de atividades variadas 
e em locais variados, fato que descaracterizaria a permanência na exposição. 
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Ainda irresignado, o segurado, por intermédio da petição de fls. 

211/218, apresentou pedidos de revisão de ofício e de uniformização de jurisprudência, 
sustentando, em síntese, que: 

I – o Acórdão nº 2.892/2011 contrariaria os Decretos nº 53.831, de 
1964, nº 83.080, de 1979, e nº 3.048, de 1999, a Portaria MPS nº 323, de 2007, os 
Enunciados nº 20 e 21 deste Conselho e a Instrução Normativa INSS/PRES nº 07, de 
2000; 

 
II – as atividades de coleta de lixo urbano, com exposição a agentes 

biológicos (microorganismos e parasitas), seriam de natureza infectante, consideradas 
insalubres de grau máximo, fato evidenciado pela percepção do adicional de 
insalubridade junto à Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz, possibilitando o 
enquadramento nos códigos 1.3.2 do Quadro Anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964, e 
3.0.1 do Anexo IV do Decreto nº 3.048, de 1999; 

 
III – a decisão proferida nos presentes autos seria divergente da 

proferida no Acórdão nº 1.979, de 2011 (fls. 219/221), proferida pela 4ª Câmara de 
Julgamento em favor do segurado João Batista Soares, que exercia as mesmas funções 
de diarista e trabalhador braçal e executava as mesmas atividades, inclusive trabalhando 
juntos; 

 
IV – o conceito de permanência, externado pelo art. 65 do 

Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 1999, 
não exigiria exposição durante toda a jornada, sendo irrelevante a interrupção na 
exposição durante a jornada de trabalho. 

 
Por meio do despacho de fls. 227/229, o Presidente da 2ª Câmara de 

Julgamento não conheceu do pedido de revisão de ofício, ao tempo que entendeu haver 
similitude fática e jurídica capaz de ensejar a uniformização pelo Conselho Pleno, no 
tocante à exigência da habitualidade e da permanência. 

 
Encaminhados os autos à apreciação do Senhor Presidente deste 

Conselho, este, mediante o despacho de fl. 167 do processo apenso, parte final, 
determinou a instauração do procedimento de uniformização de jurisprudência, sendo os 
autos a mim distribuídos. 

 
É o Relatório. 
 
EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. 
REQUISITOS. AGENTES BIOLÓGICOS. 1. O 
RECONHECIMENTO DA NATUREZA ESPECIAL DAS 
ATIVIDADES EXERCIDAS PELO SEGURADO EXIGE DOIS 
REQUISITOS: A NOCIVIDADE E A PERMANÊNCIA. 2. A 
NOCIVIDADE, NA HIPÓTESE DE AGENTES BIOLÓGICOS, 
EXIGE A IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE BIOLÓGICO DE 
NATUREZA INFECTO-CONTAGIOSA. 3. A PERMANÊNCIA 
CARACTERIZA-SE PELA INDISSOCIABILIDADE ENTRE A 
EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO E O PROCESSO DE 
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PRODUÇÃO DO BEM OU DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 4. 
OS REQUISITOS DA NOCIVIDADE E DA PERMANÊNCIA 
NÃO ESTÃO CARACTERIZADOS NOS AUTOS. RECURSO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

Da Tempestividade 
 
O segurado formulou o pedido de uniformização de jurisprudência 

dentro de 30 (trinta) dias da intimação da decisão da 2ª Câmara de Julgamento, em 
obediência ao que preceitua o § 2º do art. 64 do Regimento Interno deste Conselho, 
aprovado pela Portaria MPS nº 548, de 2011, sendo, portanto, tempestivo. 

 
Da Divergência em Sede de Cognição Sumária 

 
A uniformização de jurisprudência, no caso concreto, está disciplinada 

pelos arts. 15 e 64 do Regimento Interno deste Conselho, a seguir transcritos, verbis: 
 
“Art. 15. Compete ao Conselho Pleno: 
(...) 
II - uniformizar, no caso concreto, as divergências jurisprudenciais 
entre as Juntas de Recursos nas matérias de sua alçada ou entre as 
Câmaras de julgamento em sede de recurso especial, mediante a 
emissão de resolução; e 
(...)”. 
 
“Art. 64. O Pedido de Uniformização de Jurisprudência poderá ser 
requerido em casos concretos, pelas partes do processo, dirigido ao 
Presidente do respectivo órgão julgador, nas seguintes hipóteses: 
I - quando houver divergência na interpretação em matéria de direito 
entre acórdãos de Câmaras de Julgamento do CRPS, em sede de 
recurso especial, ou entre estes e resoluções do Conselho Pleno; ou 
II - quando houver divergência na interpretação em matéria de direito 
entre acórdãos de Juntas de Recursos do CRPS, nas hipóteses de 
alçada exclusiva previstas no artigo 18 deste Regimento, ou entre 
estes e Resoluções do Conselho Pleno. 
§ 1º A divergência deverá ser demonstrada mediante a indicação do 
acórdão divergente, proferido nos últimos cinco anos, por outro 
órgão julgador, composiçao de julgamento, ou, ainda, por resolução 
do Conselho Pleno. 
(...)” 
 
Na hipótese dos autos, observo que o Acórdão nº 2.892/2011 (fls. 

206/208) recusou o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas pelo 
segurado no período de 02/04/1990 a 10/12/2008, trabalhado na Prefeitura Municipal de 
Osvaldo Cruz, nos cargos de diarista e trabalhador braçal, executando serviço de coleta 
de lixo urbano, exposto a radiações não ionizantes, ruído, vibração e agentes biológicos 
(PPP à fl. 20), por entender que a exposição ao agente nocivo não se dera de modo 
habitual e permanente. 

 
De outra feita, o acórdão juntado como paradigma (fls. 219/221), de 

interesse do segurado João Batista Soares, considerou especiais as atividades exercidas 



139.832.784-8 4 

por este no período de 01/02/1982 a 07/02/2001, trabalhado na Prefeitura Municipal de 
Osvaldo Cruz, nos cargos de diarista e trabalhador braçal, executando coleta de lixo 
urbano, exposto, entre outros, a agentes biológicos, considerando que a exposição teria 
ocorrido de forma habitual e permanente. 

A controvérsia em pauta vincula-se, pois, ao debate acerca do que se 
considera trabalho permanente, para fins de se aferir o direito do segurado à 
aposentadoria especial. 

 
A respeito, ao se comparar a situação fática tratada nos presentes autos 

com a de que trata o acórdão paradigma, percebem-se decisões divergentes diante de 
situações concretas idênticas. De se ver que, tanto no caso concreto quanto na situação a 
que se refere o acórdão paradigma, há identidade de cargos, funções, períodos e 
atividades, sendo o empregador a mesma empresa (Prefeitura Municipal de Osvaldo 
Cruz). 

 
Destarte, inobstante a aferição da exposição permanente ao agente 

nocivo ser matéria predominantemente de natureza fática, no presente caso é ela de 
caráter eminentemente teórico, consistente no entendimento do que seja trabalho 
permanente. Tem-se, pois, a toda evidência, uma divergência em matéria de direito. No 
acórdão de fls. 206/208, a 2ª Câmara de Julgamento recusou o enquadramento especial 
por entender que a exposição ao agente nocivo não se dera de modo habitual e 
permanente. Já o acórdão paradigma, diante de situação fática idêntica, reconheceu a 
natureza especial das atividades exercidas, considerando que a exposição ao agente 
nocivo ocorrera de modo permanente. 

 
Isso posto, e considerando que o acórdão paradigma foi proferido em 

2009 (antes, portanto, do transcurso do prazo de 5 anos fixados pelo § 1º do art. 64 do 
Regimento Interno deste Conselho), conheço do pedido de uniformização. 

 
DO MÉRITO 

 
O mérito do pedido de uniformização diz respeito ao reconhecimento 

da natureza especial das atividades exercidas pelo interessado no período de 02/04/1990 
a 10/12/2008, trabalhado na Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz, nos cargos de 
diarista e trabalhador braçal, executando serviço de coleta de lixo urbano, exposto a 
radiações não ionizantes, ruído, vibração e agentes biológicos (Perfil Profissiográfico 
Previdenciário – PPP à fl. 18), cujo enquadramento foi recusado pela 2ª Câmara de 
Julgamento por entender que a exposição ao agente nocivo não se dera de modo 
habitual e permanente. 

 
A respeito, cumpre destacar que o reconhecimento da natureza 

especial das atividades exercidas exige dois requisitos, quais sejam, a nocividade e a 
permanência, em conformidade com o § 3º do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, verbis: 

 
“Art. 57. (...) 
(...) 
3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação 
pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, 
do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, 



139.832.784-8 5 

em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade 

física, durante o período mínimo fixado. (destaquei) 
(...)” 
 
A nocividade diz respeito às condições especiais que prejudicam a 

saúde ou a integridade física, identificando-se com a exposição a agentes nocivos 
químicos, físicos, biológicos ou à associação de agentes, em concentração ou 
intensidade que ultrapasse os limites de tolerância ou que, dependendo do agente, torne 
a simples exposição prejudicial à saúde ou à integridade física. De se destacar que, no 
período de vigência dos Decretos nº 53.831, de 1964, e nº 83.080, de 1979, a nocividade 
se identificava, também, com o exercício de determinadas ocupações, cujo prejuízo a 
saúde ou integridade física do trabalhador era presumido. 

 
O segundo requisito – a permanência – está assim definido pelo art. 65 

do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 1999, 
na redação dada pelo Decreto nº 4.882, de 2003, verbis:  

 
“Art. 65. Considera-se trabalho permanente, para efeito desta 
Subseção, aquele que é exercido de forma não ocasional nem 
intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador 

avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da 
produção do bem ou da prestação do serviço.” (destaquei) 
 
Depreende-se de tal conceito que o aspecto essencial para a 

caracterização da permanência é a indissociabilidade entre a exposição ao agente nocivo 
e o processo de produção ou de prestação de serviço, pouco importando o tempo de 
exposição. Dessa forma, o que importa perscrutar, para verificar se a exposição é 
permanente, é se o trabalhador, para o exercício de sua atividade, esteve exposto, 
necessária e obrigatoriamente, ao agente nocivo.  

 
Essa obrigatória e necessária exposição ao agente nocivo decorre, de 

um lado, do fato de a exposição ser inerente ao serviço prestado (não há como o 
trabalho ser exercido sem que o trabalhador se exponha) e, de outro, da subordinação 
jurídica a que se submete o segurado em face do contrato de trabalho, que lhe retira 
qualquer grau de liberdade para recusar o exercício da atividade. Nesse sentido, são 
exemplares as palavras de Paulo Rogério Albuquerque de Oliveira1, a seguir transcritas: 

 
“(...) A exposição, assim entendida como a sujeição do trabalhador 
por força da vontade do empregador ou do processo produtivo aos 
fatores de risco do meio ambiente do trabalho, será considerada 
permanente quando não houver grau de liberdade ao trabalhador 
(dizer não a essa exposição). 
Em outras palavras: o trabalhador, para cumprir as determinações 
do empregador e prepostos (de produzir bens ou prestar serviços) – 
aos quais se submete por subordinação jurídica – tem de se expor aos 
agentes prejudiciais à saúde ensejadores da aposentadoria especial. 
A exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado 
ao agente nocivo é indissociável da produção do bem ou da prestação 

                                                 
1 OLIVEIRA, Paulo Rogério Albuquerque. Uma sistematização sobre a saúde do trabalhador: do 
exótico ao esotérico. São Paulo: LTr, 2011, p. 221-222. 
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do serviço, em decorrência da subordinação jurídica à qual se 
submete. 
Das duas, uma: ou descumpre ordem para não se expor e se sujeita a 
dispensa motivada por insubordinação ou cumpre ordem e desta feita 
se sujeita peremptoriamente à exposição agressora à sua saúde. A 
permanência tem a ver com inexistência de grau de liberdade à 
exposição. (...)” 
 
Veja-se que, segundo esse entendimento, o tempo de exposição ao 

agente nocivo é irrelevante para a caracterização da permanência. O tempo de exposição 
insere-se, na verdade, no conceito de nocividade, sendo relevante para a aferição do 
prejuízo à saúde ou integridade física do segurado no tocante aos agentes nocivos de 
natureza quantitativa, para os quais se impõe a apuração da concentração ou da 
intensidade. Veja-se, por exemplo, que, a respeito do agente nocivo ruído, o limite de 
tolerância, trazido pelo Anexo I da NR-15, do Ministério do Trabalho e Emprego, é 
apresentado levando-se em consideração do tempo de exposição: 85 dB(A) com 
máxima exposição diária permissível de 8h; 86 dB(A), 7h; 87 dB(A), 6h; e assim, 
sucessivamente, até um limite de 115 dB(a) com máxima exposição diária permissível 
de 7m. Admitindo-se a exposição a níveis diferentes de ruído, é de rigor que os seus 
efeitos combinados sejam aferidos. 

 
De se destacar que o Regulamento da Previdência Social, na redação 

do Decreto nº 4.882, de 2003, englobou, numa única definição, os termos “permanente”, 
“não ocasional’ e “não intermitente”, atribuindo-lhes um único sentido semântico: 
exposição indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. 

 
Não sem outra razão é que a Autarquia Previdenciária, em seu 

primeiro ato normativo sobre a matéria, após a edição do Decreto nº 4.882, de 2003, 
assim externou seu entendimento, por intermédio da INSTRUÇÃO NORMATIVA 
INSS/DC Nº 99, de 5 de dezembro de 2003, ao alterar o art. 151 da Instrução Normativa 
nº 95, de 2003, verbis: 

 
“Art. 151. O núcleo da hipótese de incidência tributária, objeto do 
direito à aposentadoria especial, é composto de: 
I – nocividade, que no ambiente de trabalho é entendida como 
situação combinada ou não de substâncias, energias e demais fatores 
de riscos reconhecidos, capazes de trazer ou ocasionar danos à saúde 
ou à integridade física do trabalhador;  
II – permanência, assim entendida como o trabalho não ocasional 
nem intermitente, durante quinze, vinte ou vinte cinco anos, no qual a 
exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao 
agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação 
do serviço, em decorrência da subordinação jurídica a qual se 
submete.” 
 
Tal entendimento vem sendo mantido pela Autarquia Previdenciária 

nos atos subsequentes, estando a matéria atualmente normatizada pela Instrução 
Normativa INSS/PRES nº 45, de 2010, cujo art. 236 dispõe, verbis:  
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“Art. 236. Para os fins da análise do benefício de aposentadoria 
especial, consideram-se: 
I - nocividade: 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; e 
II - permanência: trabalho não ocasional nem intermitente, durante 
quinze, vinte ou vinte cinco anos, no qual a exposição do empregado, 
do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja 
indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, em 
decorrência da subordinação jurídica a qual se submete.” 
 
Ao se comparar tal redação com a redação vigente quando da edição 

do Decreto nº 4.882, de 2003, fica patente a mudança do entendimento autárquico, que 
antes considerava os requisitos da não ocasionalidade e da não intermitência como 
autônomos em relação ao da permanência. O conceito anterior era dado pelo § 1º do art. 
146 da Instrução Normativa nº 95, de 7 de outubro de 2003, verbis: 

 
“Art. 146. (...) 
§ 1º Considera-se para esse fim: 
I - trabalho permanente - aquele em que o segurado, no exercício de 
todas as suas funções, esteve efetivamente exposto a agentes nocivos 
físicos, químicos, biológicos ou associação de agentes; 
II - trabalho não ocasional e nem intermitente - aquele em que, na 
jornada de trabalho, não houve interrupção ou suspensão do 
exercício de atividade com exposição aos agentes nocivos, ou seja, 
não foi exercida de forma alternada, atividade comum e especial. 
(...)” 
 
Vê-se, pois, que o INSS encampou o entendimento de que são apenas 

dois os requisitos para concessão da aposentadoria especial: a permanência e a 
nocividade, caracterizando o primeiro como o trabalho “no qual a exposição do 
empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável 
da produção do bem ou da prestação do serviço, em decorrência da subordinação 
jurídica a qual se submete.” 

 
Dessa forma, se na situação anterior à edição do Decreto nº 4.882, de 

2003, o Instituto Autárquico entendia que, além, da nocividade, o segurado deveria 
comprovar exposição ao agente nocivo em todas as suas funções e durante toda a 
jornada, na nova situação passou a exigir apenas que houvesse a comprovação de que, 
no exercício do trabalho, o segurado estivesse exposto ao agente nocivo, de forma 
indissociável do processo de produção do bem ou de prestação do serviço. 

 
Diante desse novo conceito, é irrelevante que o segurado, na sua 

jornada de trabalho, exerça atividades variadas, labore em locais diversos, execute 
cargos eminentemente administrativos ou exerça funções nas quais haja interrupção ou 
suspensão do exercício de atividade com exposição aos agentes nocivos, com a 
alternância de atividade comum e especial. Se há alternância de tividade comum e 
especial, tal fato será determinante para fins de se apurar o nível de concentração ou de 
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intensidade do agente nocivo, de forma a se verificar se foi ou não ultrapassado o limite 
de tolerância para os agentes quantitativos.  

 
E nem poderia ser de outra forma, já que esse novo entendimento 

parece-me dotado de maior razoabilidade e de bom-senso que o anterior, ademais de 
guardar maior consonância com os critérios norteadores da proteção da saúde e da 
integridade física do trabalhador. Nesse tocante, não se pode perder de vista que a 
aposentadoria especial se impõe na hipótese de haver prejuízo à saúde ou integridade 
física do segurado, nas expressas palavras do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, verbis: 

 
“Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a 
carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, 
durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme 
dispuser a lei.” 
 
Se, por um curto período de trabalho na jornada diária do trabalhador, 

este se expõe a essas condições prejudiciais (a simples presença do agente novico 
qualitativo no ambiente de trabalho ou, na hipótese dos quantitativos, a superação do 
limite de tolerância), a exigência de exposição durante toda a jornada e em todas as 
funções é, além de contrária ao espírito da lei, desproporcional e por inteiro imoral. 

 
Assim, entendo que a melhor exege para matéria, a partir da edição do 

Decreto nº 4.882, de 2003, é a que impõe ao segurado a comprovação dos requisitivos 
da nocividade e da permanência, sendo necessário, para a caracterização do último, a 
comprovação de que o trabalho é indissociável da produção do bem ou da prestação 
do serviço. 

 
Cabe, aqui, referir que a jurisprudência ainda não assimilou bem esse 

novo conceito ou sobre ele ainda não se debruçou de forma pormenorizada. Contudo, 
algumas decisões podem ser apontadas, com referências que comungam com o 
entendimento ora esposado. Veja-se, por exemplo, a ementa do seguinte acórdão, 
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ: 

 
“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE 
TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. 
COMPROVAÇÃO. AGENTE NOCIVO ELETRICIDADE. RECURSO 
QUE DEIXA DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 
RECORRIDO. SÚMULA Nº 283/STF. 
1. O direito à contagem, conversão e averbação de tempo de serviço é 
de natureza subjetiva, enquanto relativo à realização de fato 
continuado, constitutivo de requisito à aquisição de direito subjetivo 
outro, estatutário ou previdenciário, não havendo razão legal ou 
doutrinária para identificar-lhe a norma legal de regência com 
aquela que esteja a viger somente ao tempo da produção do direito à 
aposentadoria, de que é instrumental.  
2. O tempo de serviço é regido pela norma vigente ao tempo da sua 
prestação, conseqüencializando-se que, em respeito ao direito 
adquirido, prestado o serviço em condições adversas, por força das 
quais atribuía a lei vigente forma de contagem diversa da comum e 
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mais vantajosa, esta é que há de disciplinar a contagem desse tempo 
de serviço.  
3. Considerando-se a legislação vigente à época em que o serviço foi 
prestado, não se pode exigir a comprovação à exposição a agente 
insalubre de forma permanente, não ocasional nem intermitente, uma 
vez que tal exigência somente foi introduzida pela Lei nº 9.032/95.  
4. O tempo de trabalho permanente a que se refere o parágrafo 3º do 

artigo 57 da Lei nº 8.213/91 é aquele continuado, não o eventual ou 

intermitente, não implicando, por óbvio, obrigatoriamente, que o 
trabalho, na sua jornada, seja ininterrupto sob o risco.  
5. Fundado o acórdão alvejado em que a atividade exercida pelo 
segurado é enquadrada como especial, bem como em que restou 
comprovado, por meio dos formulários SB-40 e DSS-8030 e perícia, 
que o autor estava efetivamente sujeito a agentes nocivos, 
fundamentação estranha, todavia, à impugnação recursal, impõe-se o 
não conhecimento da insurgência especial.  
(...)” (REsp 658016 / SC. RECURSO ESPECIAL. 2004/0065903-0. 
Data do Julgamento: 18/10/2005. Data da Publicação: 21/11/2005). 
(destaquei)  
 
De se ver que, na referida ementa, a referência à não eventualidade e à 

não intermitência é utilizada para definir o trabalho permanente, e não como requisitos 
autônomos. A mais, fica evidente o entendimento da não necessidade de que o 
segurado, em toda a sua jornada, esteja exposto ao agente nocivo, nenhuma restrição 
acarretando ao conceito de exposição permanente o fato de haver interrupções na 
exposição ao risco, o que vai ao encontro do conceito de permanência fixado pelo art. 
65 do RPS antes referido. 

 
Nessa mesma esteira, colhe-se o seguinte trecho do voto proferido 

pelo Tribunal Federal da 4ª Região, de lavra do Juiz Federal Ézio Teixeira, na Apelação 
Cível nº 0002947-10.2008.404.7110/RS: 

 
“(...)A habitualidade e permanência traduzem o trabalho não 

ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado 

empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual ao 

agente nocivo seja indissociável à produção do bem ou à 
prestação do serviço. Em outras palavras, os requisitos da 
habitualidade e da permanência traduzem a não-eventualidade e 
efetividade da função insalutífera, a continuidade e a não-
interrupção da exposição ao agente nocivo. Assim, se o 

trabalhador desempenha diuturnamente suas funções em 

locais insalubres, mesmo que apenas em metade de sua 

jornada de trabalho (leia-se: trabalho intermitente), tem direito 

ao computo do tempo de serviço especial porque estava exposto 

ao agente agressivo de modo constante, efetivo, habitual e 
permanente. Ou seja, o fato de o contato com os agentes 

nocivos ser intermitente e não permanente não retira a 

habitualidade, pois a exposição é diuturna, inerente às funções 

habituais que o segurado exerce na empresa cotidianamente, 
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ensejando destarte o reconhecimento da atividade especial. 
(...)’ 
 
Outro aspecto relevante que não pode deixar de ser abordado na 

presente análise é quanto aos efeitos temporais da nova interpretação dada à matéria 
pelo Decreto nº 4.882, de 2003. Deve a nova interpretação ser aplicada apenas aos 
períodos laborados a partir da vigência do referido diploma legal ou aplicar-se-ia, 
igualmente, a todos os atos administrativos pendentes, mesmo que relativos a tempo de 
serviço prestado anteriormente? 

 
A respeito, cumpre ressaltar que, no âmbito do processo 

administrativo , é vedada a aplicação retroativa de nova interpretação, no termos do 
inciso XIII do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 9.784, de 1999, verbis: 

 
“Art. 2o (...) 
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, 
entre outros, os critérios de: 
(...) 
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor 
garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada 
aplicação retroativa de nova interpretação.” 
 
Contudo, não se pode perder de vista que tal critério é estabelecido em 

respeito ao administrado, de forma que melhor garanta o atendimento do fim público a 
que se dirige, que, no caso da Administração Pública, é a segurança e a estabilidade das 
relações sociais, respeitando-se a norma vigente à época do fato. Demais disso, a 
vedação em comento visa salvaguardar situações já definitivamente constituídas, 
reconhecidas ou consolidadas. Veja-se, a respeito, as brilhantes palavras de Maria 
Sylvia Zanella Di Pietro2: 

 
“O princípio se justifica pelo fato de ser comum, na esfera 
administrativa, haver mudança de interpretação de determinadas 
normas legais, com a conseqüente mudança de orientação, em caráter 
normativo, afetando situações já reconhecidas e consolidadas na 
vigência de orientação anterior. Essa possibilidade de mudança de 
orientação é inevitável, porém gera insegurança jurídica, pois os 
interessados nunca sabem quando a sua situação será passível de 
contestação pela própria Administração Pública. Daí a regra que 
veda a aplicação retroativa. 
(…) 
Isto não significa que a interpretação da lei não possa mudar; ela 
freqüentemente muda como decorrência e imposição da própria 
evolução do direito. O que não é possível é fazê-la retroagir a casos 
já decididos com base em interpretação anterior, considerada válida 
diante das circunstâncias do momento em que foi adotada.” 
 
Diversa, entretanto, é a situação em que a nova interpretação é 

aplicada a casos pendentes, que é a hipótese dos autos, gerando uma situação mais 

                                                 
2
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 12. d. São Paulo: Atlas, 2000, p. 84-85. 



139.832.784-8 11 

favorável ao administrado, possibilitando-lhe mecanismos mais céleres e regras mais 
precisas quanto ao usufruto de seus direitos. Em tais situações, entendo perfeitamente 
viável a retroação da nova interpretação, desde que respeitada a coisa julgada e o ato 
jurídico perfeito. 

 
Retornando, pois, à matéria que ora se debate, entendo que o novo 

conceito dado ao trabalho permanente pelo Decreto nº 4.882, de 2003, deve ser aplicado 
a todos os casos pendentes de decisão administrativa. Primeiro porque, conforme há 
pouco mencionado, o novo conceito é mais favorável ao segurado. 

 
Segundo porque, na hipótese, não se trata de criação ou supressão de 

critérios concessivos de prestação previdenciária, o que somente poderia ser veiculado 
por lei. Trata-se, a toda evidência, de nova definição de critério que sempre esteve 
expresso na legislação previdenciária – o trabalho permanente (inicialmente pelos 
Decretos nº 53.831, de 1964, e nº 83.080, de 1979, e posteriormente pela Lei nº 8.213, 
de 1991). 

 
Terceiro porque, entender que somente deveria ser aplicado o novo 

conceito para o trabalho prestado nos períodos posteriores ao Decreto nº 4.882, de 2003, 
traria uma intrínseca dificuldade operacional, senão uma barreira instransponível do 
ponto de vista fático, qual seja, a aplicação de conceitos diversos sobre o requisito da 
permanência, ao longo do tempo, segundo a vigência de cada um dos atos 
administrativos que dispuseram sobre a matéria, desde 1964. 

 
Feitas essas digressões em matéria de direito sobre o tema, importa 

verificar se, no caso concreto, o segurado, no período controverso, preenche os 
requisitos da nocividade e da permanência exigidos para que se reconheça o 
correspondente período como especial. 

 
A respeito, importa destacar que se trata de situação em que o 

trabalhador supostamente esteve exposto a agentes biológicos contemplados nos 
códigos 1.3.2 do Quadro Anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964, e 3.0.1 do Anexo IV do 
RPS, verbis:  

 
1.3.0 BIOLÓGICOS 

(...)      

1.3.2 

GERMES INFECCIOSOS OU PARASITÁRIOS 
HUMANOS - ANIMAIS 
Serviços de Assistência Médica, Odontológica e Hospitalar 
em que haja contato obrigatório com organismos doentes 
ou com materiais infecto-contagiantes. 

Trabalhos 
permanentes 
expostos ao 
contato com 
doentes ou 
materiais infecto-
contagiantes - 
assistência 
médico, 
odontológica, 
hospitalar e 
outras atividades 
afins. 

Insalubre 
25 

anos 

Jornada 
normal ou 
especial 
fixada em 
Lei. Lei nº 
3.999, de 15-
12-61. Art. 
187 CLT. 
Portaria 
Ministerial 
262, de 6-8-
62. 
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3.0.0 

BIOLÓGICOS 

Exposição aos agentes citados unicamente nas atividades relacionadas. 

 

3.0.1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECTO-CONTAGIOSOS VIVOS E SUAS TOXINAS  
(Redação dada pelo Decreto nº 4.882, de 2003) 

a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infecto-
contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados; 

b) trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e outros 
produtos; 

c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anátomo-histologia; 

d) trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados; 

e) trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto; 

f) esvaziamento de biodigestores; 

g) coleta e industrialização do lixo. 

25 

ANOS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

O primeiro aspecto a se ressaltar nos referidos códigos é que a 
especialidade das atividades desempenhadas pelo segurado decorre da exposição aos 
agentes nocivos relacionados e não da ocupação profissional. Nunca é demais lembrar 
que o enquadramento por categoria profissional foi extinto pela Lei nº 9.032, de 1995. 
Não é, pois, a tarefa de coleta e industrialização do lixo, por exemplo, que propicia o 
enquadramento especial, mas sim a exposição aos agentes nocivos biológicos indicados 
nos referidos códigos. 

 
Demais disso, cumpre acrescer que a exposição, para possibilitar o 

enquadramento especial, deve ser efetiva, nos termos do § 1º do art. 58 da Lei nº 8.213, 
de 1991, verbis:  

“Art. 58. (...) 
§ 1º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes 
nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou 
seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do 
trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de 
segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista. 
(...)” (destaquei) 
 
Não é, pois, a possível, a provável ou a potencial exposição que 

permite seja a atividade desempenhada considerada especial. Para tanto, a exposição 
deve ser efetiva, real, que de fato tenha ocorrido, comprovada mediante as 
correspondentes demonstrações ambientais. Não há que se falar, assim, em presunção 
na exposição aos agentes nocivos, mesmo que se trate de atividades com alta 
probabilidade ou com maior potencialidade de exposição aos mencionados agentes. 
Essa a razão pela qual o laudo técnico de condições ambientais de trabalho passou a ser 
exigido, a partir de 1996, com a edição da Medida Provisória nº 1.523 (publicada no 
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DOU de 14/10/1996), que alterou a redação do § 1º do art. 58 acima citado, para todo e 
qualquer agente nocivo. Deve, dessa forma, o laudo técnico identificar, descrever e 
quantificar, se for o caso, os agentes nocivos aos quais esteve exposto o trabalhador. 

A mais, impõe-se destacar que não é qualquer agente biológico que 
possibilita o enquadramento especial. Possuem esse condão apenas os microorganismos 
ou parasitas de natureza infecto-contagiosa, quais seja, aqueles capazes de provocar 
infecção decorrente do contágio direto ou indireto com pessoas, animais ou materiais 
contaminados. Trata-se, aqui, pois, de situações com alta transmissibilidade. 

 
Nesse aspecto, cabe assentar que, entre os principais 

microorganismos, estão as bactérias, os vírus e os fungos. No entanto, apenas uma 
pequena monta desses são de natureza infecto-contagiosa. De se lembrar, aqui, apenas a 
título de exemplificação, que há, no nosso organismo, mais bactérias que células, 
contadas aos trilhões, convivendo em perfeita simbiose, sem que provoquem qualquer 
dano ao corpo humano. Dos vírus existentes, apenas algumas centenas são patogênicos 
para o ser humano e a maioria apenas provoca infecções assintomáticas, ou seja, sem 
manifestação de sinais ou sintomas. 

 
Vê-se, pois, que os microorganismos infecto-contagiosos são exceção 

e não a regra no contexto dos agentes biológicos. São exemplos de bactérias infecto-
contagiosas o bacilo Mycobacterium tuberculosis (tuberculose), Clostridium tetani 
(tétano), a Leptospira interrogans (leptospirose), a Vibrio cholerae (cólera). Da mesma 
forma, são exemplos de doenças causadas por vírus infecto-contagiosos a raiva, o 
sarampo, a varíola, a hepatite e a AIDS. Não se pode admitir, então, que a simples 
menção de exposição a vírus e bactérias, de forma genérica, possa gerar o 
enquadramento pretendido, impondo-se que se faça a respectiva individualização e 
identificação, assim como se faz em relação aos agentes químicos ou físicos. Ninguém 
faz enquadramento por mera exposição a agentes químicos, referidos de maneira 
genérica, exigindo-se, sempre, a correspondente denominação técnica, a exemplo do 
asbestos, benzeno, chumbo etc. Também assim o é em relação aos agentes biológicos. 
Não é suficiente a referência a agentes biológicos ou a bactérias e vírus. A denominação 
específica do agente biológico ou a patologia por ele causada deve ser aposta. 

 
De se ressalvar que não se exige, para o enquadramento, o efetivo 

prejuízo ou dano à saúde ou integridade física do trabalhador. Não há necessidade de 
que o indivíduo fique ou esteja doente. O que se exige é a efetiva exposição a um agente 
biológico de natureza infecto-contagiosa, devidamente identificado. 

 
Na hipótese dos autos, o PPP de fl. 18 somente faz referência a que o 

interessado esteve exposto, de forma genérica, a “agentes biológicos”. Por sua vez, o 
laudo técnico de fls. 62/73 apenas assenta a existência de “vírus e bactérias”. Nenhum 
vírus ou bactéria de natureza infecto-contagioso foi identificado ou descrito. 

 
Ora, a assertiva do laudo técnico é por inteiro despicienda. Para se 

constatar a existência de vírus e bactérias, como tal descrito, não haveria necessidade de 
qualquer levantamento ambiental. Qualquer leigo, mesmo sem visitar o ambiente de 
trabalho do segurado, poderia afirmar, sem qualquer possibilidade de erro, que havia 
vírus e bactérias nesse ambiente, uma vez que estes existem em todos os ambientes de 
trabalho. A função do laudo técnico, entre outras, é a de identificar e individualizar, no 
caso concreto, os agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho. Por óbvio que o 
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laudo em referência não se presta a isso, não trazendo qualquer referência à exposição 
do interessado a possíveis agentes infecto-contagiosos. 

 
E mesmo que alguns desses agentes estivessem presentes no ambiente 

de trabalho, o contato do segurado com eles, pela descrição das atividades, seria 
eventual. De se ver que o PPP de fl. 18 assim descreve a profissiografia do segurado: 

 
“(...) executa trabalhos de limpeza pública como coleta de lixo 
urbano, lixo que estão nas calçadas, lixeiras e nas vias públicas, 
sendo este material colocado na carroceria de caminhões até a usina 
de reciclagem e compostagem de lixo”  
 
Não há como se aferir, pela descrição das atividades, caso houvesse a 

identificação de microorganismos infecto-contagiosos, que haveria uma indissociável 
exposição a tais agentes no exercício das atividades descritas. A meu ver, somente 
haveria uma necessária exposição a esses agentes na hipótese de o interessado ter como 
atribuição a coleta de materiais infecto-contagiosos provenientes de áreas identificadas 
como geradoras de tais materiais, a exemplo de setores isolados de ambientes 
hospitalares que lidam com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas. Nessa 
hipótese, toda vez que houvesse a coleta, independentemente de sua duração, haveria 
uma obrigatória exposição a tais agentes. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos, em 
que as tarefas eram executadas em lugares diversos, sem que, em nenhum deles, 
houvesse a indicação da existência de microorganismos infecto-contagiosos. Se tal 
exposição houve, foi apenas de forma eventual. Entendimento de forma diversa levaria 
à conclusão de que todos os trabalhadores que laboram na coleta e industrialização do 
lixo teriam direito à aposentadoria especial, represtinando-se o enquadramento por 
categoria profissional, há muito rechaçado pela Lei nº 9.032, de 1995. 

 
Cabe, por fim, ressaltar que o estudo epidemiológico que resultou no 

nexo técnico epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade mórbida 
motivadora da incapacidade, elencada na Classificação Internacional de Doenças – CID, 
constante da Lista C do Anexo II do Regulamento da Previdência Social, indica que a 
única doença infecto-contagiosa que apresentou nexo epidemiológico com a atividade 
de coleta de lixo foi a tuberculose. Em relação a todas as demais patologias infecto-
contagiosas, o índice de adoecimento dos trabalhadores ocupados nas tarefas de coleta 
de lixo não foi superior ao índice dos demais trabalhadores. Na verdade, a referida lista 
demonstra que as doenças que mais acometem esses trabalhadores (coleta de lixo) são 
aquelas decorrentes de traumatismo. Essa constatação corrobora as conclusões antes 
referidas, no sentido de que, mesmo na atividade de coleta de lixo, o contato com 
microorganismos ou parasitas infecto-contagiosos é, via de regra, eventual. 

 
Diante do exposto, a meu juízo, restou configurado que o segurado, no 

período controverso, não atendeu ao requisito da nocividade (não há indicação, nos 
autos, de exposição a agentes biológicos infecto-contagiosos) e tampouco o da 
permanência. Incabível, pois, o reconhecimento da especialidade do período requerido. 
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CONCLUSÃO: Pelo exposto, voto no sentido de, preliminarmente, 

CONHECER DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, 
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 

 
 
 
Brasília, DF, 20/11/2013 

                                                      
 

 
Geraldo Almir Arruda 

Relator 
 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE VOTO 

 
 
Para melhor análise dos autos e das considerações expostas pelo I. Relator 

solicitei vistas dos autos. 
 
Após me debruçar sobre a matéria, com o cuidado que o caso requer 

entendo por acompanhar o entendimento esposado. 
 
De fato o conceito de habitualidade e permanência previsto na legislação 

previdenciária, nos termos do art. 65 do Decreto nº 3.048/99 deve ser entendido como 
“a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo 
seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço”. 

 
Isto posto, a leitura de que durante toda a jornada o segurado não pode se 

afastar da fonte nociva vai de encontro com as normas que regem a matéria. 
 
Nesta oportunidade repiso aqui o 16º parágrafo extraído DO MÉRITO do 

voto do Relator: “Se, por um curto período de trabalho na jornada diária do 

trabalhador, este se expõe a essas condições prejudiciais ( a simples presença do 

agente nocivo qualitativo no ambiente de trabalho ou, na hipótese dos quantitativos, a 

superação do limite de tolerância), a exigência de exposição durante toda a jornada 

de trabalho e em todas as funções é, além de contrária ao espírito da lei, 

desproporcional e por inteiro imoral.” 

 

Assim, acompanho in totum o voto condutor. 
 
 
 

Lívia Valéria Lino Gomes 
Representante do Governo 
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Ministério da Previdência Social 
Conselho de Recursos da Previdência Social 
Conselho Pleno 

 
 
 

Decisório 
 
 

RESOLUÇÃO nº 20 /2014 
 
 

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, 
ACORDAM os membros do Conselho Pleno, por unanimidade, em CONHECER DO 
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, para, no mérito, 
NEGAR-LHE PROVIMENTO, de acordo com o voto do Relator e sua 
fundamentação. 

 
 
Participaram, ainda, do presente julgamento os (as) Conselheiros (as):  Ana 

Cristina Evangelista, Lívia Valéria Lino Gomes, André Rodrigues Veras, Paulo Sérgio 
de Carvalho Costa Ribeiro, Maria Madalena Silva Lima, Maria Cecília de Araujo, 
Rafael Schmidt Waldrich, Nádia Cristina Paulo dos Santos Paiva, Edilânia Vieira da 
Costa, Maria Lúcia Missagia Mattos de Castro, Ionária Fernandes da Silva, Rodolfo 
Espinel Donadon, Maria Cecília Martins Lafetá e Ana Paula Fernandes. 

 
 
Brasília – DF, 27 de novembro de 2014. 
 
 
 
 
Geraldo Almir Arruda   Carlos Alexandre de Castro Mendonça  
            Relator      Presidente 

 

 


