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RESUMO	
 
 
A insalubridade é um tema jurídico complexo, envolvendo aspectos trabalhistas, 

previdenciários e fiscais. Os agentes insalubres afetam diretamente a saúde dos trabalhadores, 

impactam o custo e a produtividade das empresas e aumentam os gastos públicos, seja por 

meio do sistema de saúde, seja por meio do sistema previdenciário. Dentre os principais 

agentes insalubres, sob o ponto de vista dos desafios e complexidades jurídicas, destaca-se o 

ruído. 

O atual tratamento regulatório do trabalho insalubre traz diversos problemas práticos e um 

permanente estado de insegurança jurídica. Não há nenhum roteiro ou estratégia que permita a 

um empregador garantir que sua postura atende às normas jurídicas aplicáveis. O tema é 

altamente judicializado, seja na Justiça do Trabalho, seja nas Justiça Comum, Federal ou 

Estadual, muitas vezes com entendimentos contraditórios e baseados em conclusões técnicas 

questionáveis.  

Os instrumentos regulatórios não são voltados à prevenção e acabam estimulando a troca dos 

riscos à saúde por benefícios pecuniários, em especial o adicional de insalubridade e a 

aposentadoria especial. O instrumento tributário criado para induzir mudanças de 

comportamentos também apresenta diversos problemas, falhando em sua missão de estimular 

mudanças nos ambientes do trabalho e, simultaneamente, arrecadar recursos para financiar as 

aposentadorias especiais. A comprovação do trabalho insalubre e fiscalização são 

essencialmente burocráticas e formais. 

A dissertação apresenta uma análise sistematizada de toda a estrutura regulatória da 

insalubridade no Brasil, identificando as suas principais características e analisando, tema por 

tema, os principais problemas jurídicos envolvidos. O texto oferece um mapa das principais 

questões jurídicas identificadas e de caminhos para sua superação, especialmente com 

propostas de mudanças legislativa, temas que demandam aprofundamento de estudos 

técnicos, mudança de enfoque da fiscalização e dos requisitos formais para comprovação da 

exposição e a necessidade de ordenação e sistematização da jurisprudência sobre o tema, 

especialmente nas Cortes Superiores. 

 
Palavras-chave: insalubridade; regulação; ruído  



 

ABSTRACT 
 
 
Work under hazardous or unhealthy conditions is a complex legal issue, involving labor, 

social security and taxation aspects. Hazardous agents directly affect the health of workers, 

impacts the cost and productivity of companies and increase public spending, whether 

through the health care system or through the social security system. Among the main 

unhealthy agents, from the point of view of legal challenges and complexities, noise stands 

out. 

The way the theme had developed in Brazil has brought several practical problems and a 

permanent state of legal uncertainty. There is no roadmap or strategy that allows an employer 

to ensure that his behavior meets applicable legal standards. The subject is highly judicialized, 

in the labor courts and in the common courts, both federal or state, often with contradictory 

understandings and based on questionable technical conclusions. 

The regulatory instruments are not aimed at prevention and end up encouraging the exchange 

of health risks for pecuniary benefits, especially the hazard pay and special pension. The tax 

instrument created to induce behavioral changes also presents several problems, failing in its 

mission to stimulate changes in work environments and, simultaneously, to raise resources to 

finance special pensions. Proof of hazardous work and the inspection model are essentially 

bureaucratic and formal. 

The paper presents a systematic analysis of the entire regulatory framework for hazardous 

work in Brazil, identifying its main characteristics and analyzing, by theme, the main legal 

problems involved. At the end, I offer the reader a map of the main legal issues identified and 

ways to overcome them, especially with proposals for legislative changes, issues that require 

further technical studies, a change in the focus of inspection and formal requirements for 

proof of exposure and the need for ordering and systematizing the judicial rulings on the 

subject, especially in the Upper Courts. 

 
Keywords: hazardous work; regulation; noise 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A insalubridade é um tema multidisciplinar altamente complexo. Os agentes 

insalubres são aqueles que afetam a saúde dos trabalhadores, representando, antes de tudo, um 

tema de saúde pública. Os agentes insalubres geram impactos sociais e econômicos 

importantes, seja para o setor produtivo, pela perda de produtividade e aumento dos custos 

tributários e trabalhistas, seja para o setor público, que é impactado no sistema de Previdência 

Social e no sistema público de saúde.  

 O tema também é de grande relevância jurídica, ainda que pouco estudado e 

compreendido nesse campo do conhecimento.  

 A base da estrutura regulatória brasileira, forjada nos anos de 1940 (trabalho) e 1960 

(previdência), foi estruturada sobre a premissa de que o trabalho insalubre era um mal 

necessário e, portanto, deveria ser remediado por meio de benefícios pecuniários1. No campo 

trabalhista, a discussão doutrinária foi vinculada, principalmente, aos adicionais e à descrição 

da disciplina normativa das normas regulamentadoras, pelo menos até o início dos anos 

20002. Na seara previdenciária a produção intelectual continua toda concentrada no benefício 

da aposentadoria especial, até pela natural vinculação desse ramo do Direito à concessão dos 

benefícios previdenciários e seu financiamento. Nos tribunais, os litígios individuais também 

voltam-se à concessão desses benefícios, com exceção de algumas demandas trabalhistas 

coletivas3.  

 A legislação, a doutrina e jurisprudência nas áreas trabalhistas e previdenciárias 

também seguiram caminhos e posições diferentes, criando na prática uma insalubridade 

trabalhista e uma insalubridade previdenciária. A competência jurisdicional segregada, 

                                                
1 O adicional de insalubridade foi introduzido em 1940, pela CLT. Refletia a visão então prevalecente de que o 
trabalho insalubre merecia uma recompensa maior (OLIVEIRA, 2011, p. 154). Não havia a preocupação com o 
2 O tema da insalubridade é tratado de forma descritiva nos manuais e cursos de Direito do Trabalho, 
descrevendo o desenho da CLT e das normas regulamentadoras. Buscando obras e artigos jurídicos específicos 
encontramos referências aos adicionais na maioria dos casos. Pesquisando o termo “insalubridade” na biblioteca 
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, há apenas 45 resultados, quase que exclusivamente livros 
descrevendo tecnicamente como manejar as normas regulamentadoras. Pesquisando o termo “saúde do 
trabalhador”, normalmente desvinculada da discussão do adicional e relacionadas ao meio ambiente do trabalho, 
há 75 resultados, dos quais apenas 6 são anteriores ao ano 2000. 
3 O tema é submetido aos juízes e tribunais do trabalho em ações individuais pleiteando o adicional de 
insalubridade ou responsabilização do empregador por danos à saúde decorrentes da exposição do trabalhador 
aos agentes nocivos. Apenas em ações coletivas é que a discussão volta-se ao próprio ambiente de trabalho. 
Como veremos no capítulo 5.9 essas ações são ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho e, em menor grau, 
por Sindicatos. Na Justiça Federal e na Justiça Estadual (competência delegada) os litígios envolvem o tempo 
insalubre considerado especial para fins da concessão de benefícios previdenciários, com exceção de ações 
regressivas previdenciárias, que serão analisadas no capítulo 2.4.4. 
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separada entre juízes estaduais e federais para as demandas previdenciárias e juízes 

trabalhistas para as demandas trabalhistas, aprofundou o desenvolvimento separado do tema 

nesses campos do Direito4. 

 Nas últimas duas décadas, o interesse acadêmico, fortemente influenciado pelo 

hermenêutica constitucional contemporânea, voltou-se à análise do trabalho digno como eixo 

epistemológico do Direito do Trabalho. A insalubridade deixa de ser uma característica de 

determinadas atividades, que demanda compensação ou reparação, e passa a ser caracterizada 

como condição contraposta ao trabalho digno5.  

 No entanto, esse deslocamento hermenêutico não permitiu avanços relevantes no 

tratamento regulatório brasileiro do trabalho insalubre. As regras aplicáveis ao trabalho 

insalubre mantém-se praticamente inalteradas. A doutrina e a jurisprudência encontram 

dificuldades para transpor essa nova visão sobre o papel das normas de SST para o modelo 

regulatório estruturado no pagamento de benefícios compensatórios. O reconhecimento da 

dignidade do trabalhador, na prática, não tem promovido qualquer avanço real na estrutura 

regulatória brasileira.  

 E não apenas os instrumentos regulatórios encontram dificuldades para se adaptar a 

esse modelo voltado à prevenção, substituindo o modelo compensatório. Há outros temas 

diretamente relacionados que dificultam a aplicação das normas jurídicas sobre a 

insalubridade. A comprovação documental da insalubridade é burocrática e repetitiva, com 

diversos documentos sobre o tema elaborados para fins diversos, sem preocupação com 

qualquer padronização6. Nosso modelo fiscalizatório, espelhando a fragmentação normativa, é 

marcado por competências estanques que dificultam ações estruturais para monitoramento e 

melhoria dos ambientes de trabalho7.  

                                                
4 Essa separação normativa, doutrinária e jurisprudencial será demonstrada no decorrer da dissertação. Nossa 
tradição jurídica de disciplinar, estudar e julgar os temas com base na divisão rígida das disciplinas acadêmicas, 
ignorando eventual multidisciplinariedade, pode gerar distorções e divergências de entendimento.  Os temas de 
segurança e saúde do trabalho, como a insalubridade, são um bom exemplo. 
5 A produção intelectual recente destaca sempre esse contraponto entre trabalho digno e meio ambiente do 
trabalho inadequado. A obra de referência sobre o tema, até pelo pioneirismo no Brasil, ainda é o livro de 
Sebastião Geraldo de Oliveira (Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador), cuja primeira edição é de 1996 (o 
mesmo está na 6a edição, que foi a consultada para a presente dissertação). Já mencionamos na nota 2 que as 
obras e artigos sobre as normas jurídicas que disciplinam a insalubridade passaram a ser substituídos por estudos 
que questionam a adequação do desenho da CLT ao regime constitucional, que exige medidas de redução dos 
riscos relacionados ao meio ambiente do trabalho.  
6 O tema será tratado nos capítulos 3 e 5.12. 
7 O tema será tratado nos capítulos 4 e 5.13. 
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 Julgados sucessivos dos tribunais superiores, na tentativa de dar resposta aos 

questionamentos pontuais e concretos e suprir lacunas legais, geram outros problemas e 

descaracterizam ainda mais o desenho regulatório8.  

 O resultado é um sistema ineficiente, burocrático e custoso, que não garante proteção 

efetiva para os trabalhadores e representa custos relevantes para empregadores e Estado9. Há 

um estado crônico de insegurança jurídica, que resulta em profunda judicialização, tanto na 

área trabalhista como previdenciária.  

 O objetivo da presente dissertação é tentar mapear todos esses pontos de tensão e 

inconsistências das normas que regem o trabalho insalubre no Brasil.  

 O trabalho está estruturado em três partes distintas. Inicialmente os temas serão 

apresentados e descritos, para que o leitor tenha compreensão da situação atual de cada um 

deles. Na segunda parte, será feita uma análise crítica de cada um dos pontos apresentados, 

buscando identificar os problemas jurídicos e a correlação entre eles. Na última parte serão 

feitas sugestões para superação de parte dos problemas detectados.  

 Considerando a complexidade da insalubridade, que inclui agentes físicos, como calor, 

frio, ruído, radiações e pressões anormais, agentes químicos e agentes biológicos, cada um 

com suas característica e particularidades, fiz a opção de selecionar um agente específico para 

orientar o desenvolvimento da dissertação: o agente físico ruído. 

 O ruído é um dos agentes insalubres mais comuns nos ambientes de trabalho, com 

potencial de afetar milhões de trabalhadores e empregadores10. Possuí premissas técnicas bem 

delimitadas e, recentemente, foi objeto de importante decisão do STF, que impactou 

significativamente seu tratamento legal. Assim, a análise específica desse agente conduzirá o 

desenvolvimento da dissertação.  

                                                
8 Durante o desenvolvimento da dissertação serão analisados diversos julgados paradigmáticos do tribunais 
superiores sobre temas específicos. Esses julgamentos, como se verá, buscam dar resposta para questões 
pontuais, sem qualquer preocupação com uma análise sistêmica do tema e dos outros precedente. 
9 Sob a ótica do trabalhador, o mais importante é um conjunto de normas que estabeleça incentivos para que o 
ambiente de trabalho seja o mais seguro possível, eliminando ou, pelo menos, reduzindo a presença de agentes 
agressivos à saúde. Para os empregadores, há custos relevantes de conformidade (normas acessórias, pagamentos 
de adicionais, tributação adicional) e falta de segurança jurídica (riscos de indenização, demandas trabalhistas, 
ações regressivas da Previdência Social). Por fim, o Estado arca com custos previdenciários e no Sistema Único 
de Saúde. Todos os temas mencionados serão aprofundados no desenvolvimento da dissertação. 
10 Não há certeza sobre o número de afetados pelo ruído ocupacional, seja no Brasil, seja no mundo. Estudo da 
Organização Mundial da Saúde de 2004 (CONCHA-BARRIENTOS; CAMPBELL-LENDRUM; STEENLAND, 
2004, p. 1) menciona estimativas dos Estados Unidos da América (30 milhões de trabalhadores expostos) e 
Alemanha (4 a 5 milhões de trabalhadores expostos). Também destaca que o ruído pode estar presente em 
qualquer ambiente de trabalho, mas que sua prevalência é maior em alguns ramos específicos, como a indústria 
manufatureira, setor de transportes, construção civil, atividades militares, agricultura e mineração (CONCHA-
BARRIENTOS; CAMPBELL-LENDRUM; STEENLAND, 2004, p. 1). No Brasil, foi feito um levantamento 
em 2013 que identificou que 32,1% dos trabalhadores brasileiros relataram algum distúrbio relacionado ao ruído 
ocupacional (ASSUNÇÃO, ABREU, SOUZA, 2013).  
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 A pergunta central a ser respondida pela pesquisa é: quais são as falhas, 

inconsistências e tensões identificadas nas normas jurídicas que regulam a insalubridade por 

exposição ruído ocupacional no Brasil? 

 A particularidade de ser tratada por ramos jurídicos diferentes – trabalho, previdência 

e tributação – torna complexa a própria identificação do problema da pesquisa. Não há 

propriamente uma questão central que orienta a investigação. A insegurança jurídica para 

Estado e empregadores, a falta de uma política racional de proteção da saúde para os 

trabalhadores, a dificuldade em pautar o tema, promover estudos e fiscalizar a insalubridade 

decorre de diversos problemas menores que, somados, resultam em verdadeiro desastre 

regulatório. A hipótese testada foi a de que cada ramo do Direito, utilizando da sua lógica 

regulatória própria, se desenvolveu de forma isolada, criando normas e instrumentos sem 

qualquer análise sistêmica, dificultando a superação dos problemas identificados. 

 Justamente por essa complexidade, os estudos pontuais não estão conseguindo 

aperfeiçoar o sistema regulatório. Seja por mudanças normativas, entendimentos 

administrativos ou jurisprudenciais ou aperfeiçoamento burocrático, há sempre uma análise 

individualizada de problemas específicos em cada subsistema regulatório (trabalho, 

previdência e tributação), gerando efeitos não planejados para normas dos outros subsistemas.  

 Importante destacar que boa parte dos problemas, das críticas e das proposições de 

superação aplicam-se a todos os agentes insalubres. Assim, não obstante o corte 

metodológico, a dissertação trata das falhas regulatórias da insalubridade como um todo. A 

partir da análise específica do ruído será possível extrair uma reflexão mais ampla, 

alcançando temas diretamente relacionados a um ou todos os demais agentes insalubres. 

 

Premissas metodológicas 

 

 

 A presente dissertação, não obstante voltada à uma análise holística do tema, não 

abrange a totalidade das discussões que envolvem a insalubridade. Não é do interesse da 

análise crítica proposta avaliar discussões como a cumulação de adicionais de insalubridade e 

periculosidade, discussões detalhadas sobre o critério de cálculo dos benefícios, detalhes do 

benefício de aposentadoria especial ou discussões específicas sobre a hipótese de incidência 

da contribuição previdenciária criada para financiar a concessão da aposentadoria especial 

(Adicional do SAT).  
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 Foram selecionados apenas os temas considerados essenciais para uma análise crítica 

do desenho regulatório como um todo, isto é, da estrutura de controle e incentivos adotada 

pelo Brasil. São eles os instrumentos regulatórios existentes, como os benefícios pecuniários, 

as medidas de prevenção e as hipóteses legais e constitucionais de vedação do trabalho nessas 

condições, o problema da fiscalização fragmentada, a questão da prova do trabalho insalubre 

e o modelo de tributação específico.  

 A metodologia baseou-se na análise do conjunto normativo que rege o tema da 

insalubridade por exposição à ruído ocupacional, incluindo a Constituição Federal, leis 

federais e normas infralegais. O tema, de competência legislativa exclusiva da União Federal, 

e regido por duas leis: a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que traz as regras 

trabalhistas sobre insalubridade, e a Lei nº 8.213/1991, que trata do benefício da 

aposentadoria especial, incluindo a respectiva fonte de custeio (norma tributária). No âmbito 

infralegal trabalhista, o tema é disciplinado pelas normas regulamentadoras, conjunto de 

normas jurídicas estabelecidas pelo antigo Ministério do Trabalho, agora incorporado no 

Ministério da Economia, para disciplinar os dispositivos da CLT em matéria de segurança e 

saúde do trabalhador. Já no âmbito infralegal previdenciário, o tema é tratado no Decreto nº 

3.048/1999 e, na parte operacional, pela Instrução Normativa nº 77/2015 do Instituto 

Nacional de Seguridade Social (INSS).  

 Utilizou-se de pesquisa técnica da Higiene do Trabalho em alguns capítulos. Esse 

avanço sobre temas de outra ciência foi necessário pois diversas discussões jurídicas atuais 

partem de premissas técnicas. Sem avaliá-las simplesmente reproduziríamos aquilo que os 

outros juristas interpretam sobre o tema, empobrecendo a pesquisa. Alias, a reprodução 

acrítica de temas da Higiene Ocupacional pela doutrina e jurisprudência explica boa parte dos 

problemas identificados. Repetem-se afirmações equivocadas e incompletas, prejudicando a 

análise das consequências jurídicas ou do conteúdo das normas.  

 Também foi feita uma pesquisa jurisprudencial para diversos dos aspectos abordados, 

mas com duas abordagens, dependendo do tema.  

 Inicialmente foi feito um levantamento de julgamentos paradigmáticos e matérias 

sumuladas sobre alguns temas relacionados ao ruído ou aos agentes insalubres como um todo, 

seja nas cortes superiores (Tribunal Superior do Trabalho; Superior Tribunal de Justiça e o 

Supremo Tribunal Federal), seja na Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais 

Federais (TNU). A opção pela análise casos paradigmáticos é justamente pela alteração que 

os mesmos provocam no desenho institucional das normas regulatórias da insalubridade, 

incluído o ruído. Todos os dias há julgamentos nas Justiças Estadual, Federal e do Trabalho 
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sobre o tema, mas normalmente tratam de matéria de fato. Para o que interessa ao propósito 

dessa pesquisa, são os julgamentos de casos que estabelecem critérios de interpretação das 

normas sobre insalubridade e tempo especial que são relevantes.  

 Em pontos específicos, para os quais ainda não há julgamentos paradigmáticos, foi 

feita uma pesquisa de jurisprudência utilizando as bases de pesquisas dos tribunais. Esses 

julgados são importantes para identificar eventual dúvida ou interpretação das normas 

jurídicas pelos tribunais, ainda que não existe uma orientação prevalente ou vinculante. Os 

temas e os critérios de pesquisa foram os seguintes: 

1) Validação da medição por picos de ruído nos tribunais regionais do trabalho: o 

objetivo da pesquisa foi identificar se existem casos em que essa metodologia é 

utilizada. Foi feita pesquisa nos buscadores de jurisprudência de alguns tribunais 

regionais do trabalho utilizando as palavra “pico” e “ruído”. Após o resultado, buscou-

se nas ementas menção  a aceitação do critério dos picos para caracterização da 

insalubridade, identificando-se alguns precedentes nesse sentido. Nesse caso não foi 

feita uma análise exaustiva das ementas, pois o objetivo era apenas identificar se 

existiam precedentes utilizando a metodologia em desconformidade com a norma, 

com resultado positivo em 5 ementas, citadas na dissertação; 

2) Validação da medição por picos de ruído nos tribunais regionais federais: o 

objetivo da pesquisa foi identificar se existem casos em que essa metodologia é 

utilizada para concessão de benefícios previdenciários. Foi feita pesquisa nos 

buscadores de jurisprudência dos tribunais regionais federais utilizando as palavra 

“picos” e “ruído”. Os resultados foram 4 acórdãos no TRF-1, sendo que nenhum 

aplicava a metodologia; 49 acórdãos no TRF-2, sendo que nenhum aplicava a 

metodologia; 34 acórdãos nos TRF-3, sendo que nenhum aplicava a metodologia e 25 

expressamente afastavam o enquadramento por picos; 6.135 acórdãos no TRF-4, 

utilizando parágrafo genérico reconhecendo a possibilidade do enquadramento por 

picos caso não exista a medição nos termos das normas regulamentadoras; 114 

resultados no TRF-5, sendo que todos julgamentos posteriores à 2016 acolheram o 

entendimento da TNU sobre  o tema, afastando a aplicação do enquadramento por 

picos. O único precedente dos 114 em sentido contrário é datado de 2015; 

3) Busca da discussão sobre o fator de dobra em ações judiciais nos Tribunais 

Regionais Federais e nas Turmas Recursais: foram feitas pesquisas nos buscadores de 

jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais e nas Turmas Recursais utilizando a 

expressão “fator de dobra”. Não foram identificados precedentes tratando do tema de 
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forma explícita. Foi identificado um paradigma importante analisando a questão de 

forma lateral no Tribunal Regional Federal da 3a Região (Pedido de Uniformização n° 

0001089-45.2018.403.9800); 

4) Pesquisa de precedentes sobre cota de aprendizagem no TST: feita pesquisa no 

buscador de jurisprudência do Tribunal utilizando as expressões “cota”, “aprendiz” e 

“insalubre”, resultando em 203 acórdãos. Depois foi feita uma análise das ementas e 

identificou-se que todos os precedentes envolvendo atividades insalubres ou perigosas 

são no sentido de manter rígida a cota; 

5)  Pesquisa de precedentes sobre uso de EPI eficaz para ruído no TST: feita a 

pesquisa no buscador de jurisprudência do Tribunal utilizando as expressões “EPI”, 

“ruído” e “664.335”, para verificar a influência do julgamento do STF no 

entendimento do Tribunal sobre o tema. Identificou-se 20 acórdãos, sendo que após a 

leitura das ementas, foram excluídos 5 por não tratarem da eficácia do EPI. Dos 

restantes, 11 aplicaram o mesmo entendimento do STF e 4 deixaram de aplicar; 

6) Pesquisa de precedentes sobre o uso de EPI eficaz no STJ: feita a pesquisa no 

buscador de jurisprudência do Tribunal utilizando as expressões “EPI” e 

“aposentadoria especial”, identificando-se 50 precedentes que atendiam à pesquisa. 

Depois foi incluída a expressão “súmula 7/STJ” para verificar em quantas decisões a 

questão não foi examinada por tratar-se de matéria de prova (aplicação da súmula 7 do 

Tribunal), com 37 resultados positivos; 

7) Pesquisa de precedentes do STJ sobre as ações regressivas previdenciárias: o 

objetivo da pesquisa foi identificar o entendimento do STJ no que se refere à relação 

entre o recolhimento da contribuição para o seguro de acidente do trabalho (SAT) e as 

ações regressivas. Utilizei as expressões “regressiva” e “inss” e analisei os 7 acórdãos 

resultados da pesquisa. Esses julgados citavam outros precedentes, todos no mesmo 

sentido, afastando a alegação das empresas de que o SAT já incluiria os riscos gerados 

por condutas negligentes dos empregadores; e 

8) Pesquisa de precedentes do TST sobre o poder de polícia dos Centros de 

Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST): utilizei as expressões “CEREST”, 

“competência” e “fiscalização”, com retorno de 31 resultados. Após analisei as 

ementas para verificar em quais a questão da competência era expressamente tratada 

pelo Tribunal, com a maioria dos resultados indicando a existência desse poder de 

polícia, mas com o precedente mais recente do Tribunal em sentido contrário. 
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 A citação de trechos da literatura doutrinária jurídica sobre o tema é auxiliar, para 

reforçar ou destacar algum ponto específico dos instrumentos jurídicos que regem o 

tratamento da insalubridade no Brasil, especialmente na discussão dos benefícios pecuniários 

e discussões que influenciam no seu pagamento. A abordagem sistêmica das normas 

regulatórias da insalubridade não é comum na doutrina jurídica brasileira11. Mas há muitos 

estudos doutrinários que impactam diretamente na interpretação dos instrumentos 

regulatórios, em especial sobre o adicional de insalubridade e a aposentadoria especial.  

 A minha experiência profissional na área foi relevante para elaborar a pesquisa12. 

Minha experiência cobre aspectos práticos e operacionais do tema, como a atuação em 

processos judiciais envolvendo a aposentadoria especial, elaboração de políticas públicas na 

área de SST, atuação em mudanças legislativas da CLT e das normas previdenciárias e na 

gestão da Fundacentro, órgão científico responsável por pesquisas aplicadas em SST.  

 Esse conhecimento empírico da área foi importante para identificar temas que não 

estão tratados de forma sistemática na literatura. Utilizando essas informações tentei me 

afastar da abordagem tradicional do tema de compartimentar as discussões jurídicas entre 

previdência, trabalho e tributação. Tentei, na medida do possível, estabelecer elos jurídicos e 

fáticos entre os temas. 

 O objetivo da presente dissertação é servir como um mapa para a compreensão ampla 

do tratamento jurídico da insalubridade, seja para subsidiar novos estudos sobre pontos 

específicos apontados, seja para propor melhorias normativas, no tratamento do tema pelos 

operadores do Direito e caminhos para garantir maior segurança jurídica para as empresas e, 

ao final, garantir uma proteção mais efetiva aos trabalhadores.   

                                                
11 Não encontrei nenhum estudo cujo propósito é analisar as relações entre a insalubridade trabalhista, 
previdenciária e tributária. É comum manifestações pontuais de autores, quando estão tratando de um ou outro 
tema, sobre o tratamento por outro ramo do Direito, especialmente nos temas que envolvem eventual impacto da 
aposentadoria especial no adicional de insalubridade ou vice-versa. 
12 Minha trajetória profissional inclui 14 anos enquanto procurador federal, sendo que atuei com matéria 
previdenciária de 2006 a 2016, até ser cedido para exercício em outros órgãos da Administração Pública Federal. 
No período de 2016 a 2018 trabalhei como assessor na Assessoria Especial da Casa Civil da Presidência da 
República, encarregada de acompanhar a tramitação das reformas estruturais, incluindo a Reforma de 
Previdência, a Modernização Trabalhista e estudos para eventual proposta de Reforma Tributária. No primeiro 
semestre de 2019 atuei como Diretor na Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da 
Economia, participando do grupo responsável pela nova proposta de reforma da Previdência, que resultou na 
PEC n° 6/2019, posteriormente aprovada e transformada na EC n° 103/2019. Desde julho de 2019 estou 
ocupando a Presidência da Fundacentro, órgão de pesquisa aplicada em SST. Também estou auxiliando, 
interinamente, o Secretário Especial de Previdência e Trabalho, em todos os temas da referida Secretaria, desde 
fevereiro do presente ano.  
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1. CONSTRUÇÃO NORMATIVA DA INSALUBRIDADE. TRANSPOSIÇÃO DA 

HIGIENE OCUPACIONAL PARA O DIREITO 

 

 

 A insalubridade é um conceito da Higiene Ocupacional que identifica atividades que 

são nocivas à saúde do trabalhador. A expressão latina insalubris era utilizada para identificar 

aquilo que não era saudável, isto é, que gerava adoecimento (SALIBA; CORRÊA, 2017, p. 

11). A insalubridade inclui os males diretamente causados pelo agente e também outras 

doenças desencadeadas, antecipadas ou agravadas pela exposição (OLIVEIRA, 2011, p. 194). 

A ciência da Higiene Ocupacional volta-se à prevenção do adoecimento, por meio da 

antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos agentes ambientais (SERVIÇO 

SOCIAL DA INDÚSTRIA. DEPARTAMENTO NACIONAL, 2007, p. 19). Todo o 

direcionamento dos estudos higienistas dedicam-se à identificação dos agentes nocivos, seja 

pelas características dos agentes, seja por estudos epidemiológicos prospectivos, para 

indicação de formas de proteger os trabalhadores (SANTOS; et alii, 2004, p. 44).  

 A insalubridade, no conceito adotado pela Higiene Ocupacional, sempre depende da 

avaliação de três elementos conjugados: forma de exposição, tempo de exposição e 

concentração ou intensidade (SOTO; et alii, 2010, p. 7). Os estudos técnico-científicos 

buscam precisar, justamente, as condições em que esses elementos podem ser considerados 

nocivos à saúde humana. É o que se denomina tecnicamente de limite de exposição 

ocupacional (LEO).  

 Considerando o impacto que trabalhos insalubres provocam na sociedade, foi um dos 

temas de preocupação inicial das normas trabalhistas em todo o mundo. Pode dizer que o 

Direito do Trabalho surge como resposta jurídica aos abusos na liberdade de contratação, por 

força dos impactos que jornadas exaustivas e condições degradantes causavam na saúde dos 

trabalhadores13.   

 Como veremos nesse capítulo, a transposição desse conceito para o Direito se deu com 

a incorporação parcial dos preceitos higienistas. Essa transposição parcial, e a falta de 

incorporação de alguns conceitos fundamentais para caracterização da insalubridade, são a 

raiz de boa parte dos problemas jurídicos relacionados ao tema. 

                                                
13  O Direito do Trabalho surge com advento da Revolução Industrial. O surgimento da indústria veio 
acompanhada de péssimas condições de trabalho. A primeira lei de proteção dos trabalhadores registrada foi a 
Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes, editada em 1802 na Inglaterra. A mesma limitou a jornada de trabalho 
diária (12 horas), proibiu o trabalho noturno dos aprendizes, obrigava os empregadores a lavar as paredes das 
fábricas e tornava obrigatória a ventilação (OLIVEIRA, 2011, p. 57). 
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 Inicialmente será apresentado o conceito normativo de insalubridade e será feito um 

paralelo com os conceitos higienistas.  Em especial, será feita a análise do conceito jurídico 

estruturante de limite de tolerância, que direcionou a evolução do tema da insalubridade no 

Brasil. 

 Em seguida, trataremos do importante conceito de nível de ação, previsto apenas nas 

normas infralegais trabalhistas 14 , e a consequência da falta de previsão legal para o 

desenvolvimento dos instrumentos normativos que regulam a insalubridade.  

 No último subcapítulo tratarei especificamente dos limites ocupacionais de exposição 

ao ruído, indicando o histórico de mudanças e as diferenças entre os critérios adotados pela 

normas trabalhista e previdenciária. 

 

1.1. O conceito legal de insalubridade no Brasil 

 

 

 O conceito técnico de insalubridade foi transposto para o Direito brasileiro no art. 189 

da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452/1943, com a redação dada pela reforma de 1977 

(Lei nº 6.514):  

 
Art. 189 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por 
sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes 
nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da 
intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. 

 

 O conceito legal de insalubridade, tal qual o técnico, baseia-se no LEO, denominado  

“limite de tolerância” pela CTL. A CLT prevê de forma expressa dois dos três elementos 

previstos pela Higiene Ocupacional para identificação do agente insalubre. Exige-se para 

caracterização da insalubridade a identificação da nocividade e intensidade do agente e o 

tempo de exposição. O artigo 190 não menciona a forma de contato como elemento integrante 

da insalubridade. 

 A forma de contato do agente com o organismo do trabalhador é informação 

necessária para analisar a nocividade de um agente, pois nem todos os agentes serão nocivos 

                                                
14 O tema da insalubridade é disciplinado pelas normas regulamentadoras (NR), que estão previstas como anexos 
da Portaria n° 3.214 do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, de 8 de junho de 1978. São 36 NR vigentes. A 
insalubridade é tratada de forma indireta em diversas NR, mas o desenho regulatório é extraído de uma leitura 
conjunta da NR-1 (disposições gerais e, agora, o programa de gerenciamento de riscos), NR-9 (avaliação e 
controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos) e NR-15 (atividades e operações 
insalubres). A referência às normas infralegais da presente dissertação referem-se a essas 3 NR.  
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em todas as vias de contato. Por exemplo, um determinado agente químico ou uma bactéria 

(agente biológico) pode ser nocivo se ingerido ou aspirado, mas não gerar nenhum efeito à 

saúde no contato com a pele15. No caso do ruído a forma de contato se dá com o atingimento 

das ondas sonoras no corpo humano, em especial no ouvido16.  

 O artigo 190 da CLT transferiu para o Poder Executivo o dever de regulamentar os 

aspectos técnicos da insalubridade 17 . A disciplina jurídica do tema está prevista 

principalmente na norma regulamentadora n° 15 (NR-15), publicada pela Portaria MTb n° 

3.214, de 8 de junho de 1978.  

 Por determinação constitucional, compete ao Estado estabelecer normas de saúde, 

higiene e segurança do trabalho, voltadas à redução dos riscos aos quais o trabalhador está 

exposto (art. 7o, inciso XXII). A identificação desses riscos é pressuposto para que o Estado 

edite essas normas.  

 O art. 189 depende de regulamentação, pois não especifica quais são os agentes 

insalubres e os respectivos limites de tolerância. Por expressa previsão legal, compete ao 

Poder Executivo identificar os agentes nocivos à saúde e inclui-los no rol taxativos previsto 

na NR-15. 

 A delegação dessa competência para o Poder Executivo é correta. O tema é dinâmico 

e, principalmente, aberto à constantes alterações em razão do avanço das pesquisas e do 

conhecimento científico. Seria equivocado engessar critérios de insalubridade, métodos de 

prevenção e outros aspectos técnicos em leis. 

 Os Tribunais superiores já reconheceram a legitimidade da delegação da CLT ao 

regulador, conforme se extraí das súmulas n° 460 do Supremo Tribunal Federal (STF)18 e n° 

448 do Tribunal Superior do Trabalho (TST)19.  

                                                
15 Não há qualquer controvérsia em relação ao agente ruído quanto à forma de contato com o organismo 
(movimentação do ar pelas ondas sonoras). Já em relação a outros agentes, em especial os químicos, esse aspecto 
é muito relevante. A CLT poderia ser mais clara em relação à forma de contato que torna o agente nocivo. A 
NR-15, por outro lado, prevê na lista de agentes químicos quando “há absorção também pela pele”, deixando 
claro que nem todo agente será nocivo nessa forma de contato. 
16 Veremos no capítulo que trata das premissas técnicas para o equipamento de proteção individual (EPI) para 
ruído que há discussão sobre as consequências da absorção do ruído por outras partes do corpo, especialmente 
pela estrutura óssea da cabeça. O tema foi amplamente debatido pelo STF no julgamento do RE n° 664.335/SC. 
17 Art. 190 - O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas 
sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de 
proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. 
18 Para efeito do adicional de insalubridade, a perícia judicial, em reclamação trabalhista, não dispensa o 
enquadramento da atividade entre as insalubres, que é ato da competência do Ministro do Trabalho e Previdência 
Social.” 
19 ATIVIDADE INSALUBRE. CARACTERIZAÇÃO. PREVISÃO NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 
15 DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Nº 3.214/78. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. 
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 Evidentemente que essa aferição dos agentes insalubres não deve ser exercida de 

forma unilateral e arbitrária pelo Poder Executivo. Não é competência privativa do Estado 

promover estudos nessa área. É possível e adequada a participação efetiva da sociedade, seja 

por meio de trabalhadores e empregadores, seja pela comunidade científica e acadêmica.  

 Nesse sentido, a Convenção n° 148 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

ratificada pelo Brasil e aprovada pelo Decreto Legislativo nº 56/1981 (atualmente consolidada 

no anexo XXXIX do Decreto n° 10.088/2019), estabelece que a autoridade responsável por 

fixar os limites de exposição deve ouvir a opinião de pessoas tecnicamente qualificadas, 

designadas pelas organizações mais representativas de empregados e empregadores (art. 8.2.). 

Ou seja, obrigatória a presença de empregadores e trabalhadores e de técnicos que os 

representem no processo de construção técnica das normas de segurança e saúde do trabalho 

(SST), ainda que não exista a obrigação do Estado em atender as recomendações recebidas. 

 Pelo Decreto n° 9.944/2019, compete à Comissão Tripartite Permanente Paritária 

(CTPP), órgão de natureza consultiva composto por integrantes do Poder Executivo da União 

Federal, representantes dos empregadores e representante dos trabalhadores, acompanhar o 

processo de revisão das NR (art. 11, inciso IV). Assim, qualquer proposta de alteração sobre 

os agentes insalubres no Brasil é submetida à análise prévia de trabalhadores e empregadores. 

Referida comissão garante a participação direta dos principais interessados em todo o 

processo regulatório, inclusive na indicação dos temas que serão objeto de análise e 

deliberação, além de ser um fórum permanente de acompanhamento das políticas públicas 

sobre de SST no Brasil. 

 Quanto às informações técnico-científicas, além da participação de trabalhadores e 

empregados, destaca-se o papel da Fundação Jorge Duprat e Figueiredo, de Segurança e 

Medicina do Trabalho (Fundacentro), instituída na forma da Lei n° 5.161/1966. A 

Fundacentro foi criada para promover estudos técnicos e científicos aplicados na área de SST 

e auxiliar o  regulador na elaboração das normas jurídicas sobre o tema, incluindo a 

insalubridade. 

 Esse órgão foi responsável, nos anos 1970, pelo desenho normativo infralegal que rege 

a matéria da insalubridade até hoje. Após as alterações no capítulo de SST promovidas pela 

                                                                                                                                                   
I - Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao 
respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo 
Ministério do Trabalho. 
II – A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva 
coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de 
insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 
quanto à coleta e industrialização de lixo urbano. 
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Lei n° 6.514/1977, a Fundacentro elaborou a lista inicial de agentes insalubres. Seus estudos 

não são vinculantes e suas conclusões não têm  caráter normativo. 

 Para caracterizar a insalubridade a NR-15 define limite de tolerância como “a 

concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de 

exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida 

laboral.” 

 Em que pese a estrutura normativa da CLT estar vinculada ao limite de tolerância, a 

NR-15 traz também uma lista de agentes não vinculados a um limite de tolerância, isto é, uma 

concentração de referência para identificar a nocividade de uma agente. Saad (2018, p. 400) 

entende que essa previsão era compreensível, pois nem todos os agentes nocivos são passíveis 

de quantificação quanto a sua nocividade. Não existem estudos conclusivos sobre eventuais 

limites seguros sobre o nível de adoecimento provocado por todos os agentes insalubres. 

 No entanto, para fins legais, parece questionável prever a caracterização da 

insalubridade sem fixar um limite de tolerância. A falta de previsão de limite na NR-15 

equivale a adotar o limite de tolerância zero. Isso gera dificuldades práticas, pois o nível de 

exposição aceitável “zero” obrigaria a eliminação completa do agente, o que é utópico e 

inaplicável em muitos casos20. A falta de qualquer limite de exposição também inibe 

melhorias nos ambientes de trabalho, já que a mera redução da concentração, ainda que em 

patamares muito baixos, não gera qualquer efeito jurídico.  

 Nesse caso, os agentes são considerados nocivos pela presença no ambiente de 

trabalho e característica das atividades. É o caso do frio, da umidade, dos agentes químicos 

previstos no anexo XIII, do benzeno (anexo XIII-A) e dos agentes biológicos.  

 Esse é um problema regulatório relevante para agentes insalubres não vinculados a um 

limite de tolerância, em especial os químicos e biológicos21. No entanto, o tema não será 

explorado em detalhes pelos limites da presente pesquisa, já que o ruído, tanto contínuo 

(anexo I da NR-15), quanto de impacto (anexo II da NR-15), estão vinculados a um limite de 

tolerância. 

 

                                                
20 A presença de pequenas concentrações dos agentes físicos, químicos e biológicos é inerente ao meio ambiente, 
incluído o ambiente de trabalho. Ambientes totalmente livres de qualquer concentração de agentes insalubres 
demandariam investimentos de grande monta. Em alguns casos, é impossível eliminar totalmente a presença de 
baixas concentrações dos agentes, presentes na própria atmosfera. 
21 Os agentes químicos, sobretudo aqueles considerados cancerígenos, e os agentes biológicos geram muitos 
problemas jurídicos, alguns semelhantes aos do ruído (divergência de critérios trabalhistas e previdenciários; 
forma de prevenção; falta de atualização do rol de agentes; aspectos formais; fiscalização; incentivos 
regulatórios; etc) e outros particulares. A ausência de limites de tolerância é o maior problema regulatório desses 
agentes.  
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1.2. Limite de tolerância e nível de ação 

 

 

 A legislação infralegal trabalhista utiliza não apenas o conceito de limite de tolerância, 

mas também o de nível de ação. Sem previsão na CLT, o nível de ação é conceituado na NR-

9, que trata da disciplina normativa do monitoramento ambiental das empresas.  

 O nível de ação é uma concentração abaixo do limite de tolerância, o que afasta a 

insalubridade. Sua função é adotar um patamar de cautela que exige a atuação do empregador, 

visando minimizar a probabilidade de dano:  

 
9.3.6.1 Para os fins desta NR, considera-se nível de ação o valor acima do qual 
devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que 
as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição. As ações 
devem incluir o monitoramento periódico da exposição, a informação aos 
trabalhadores e o controle médico. 

 

 A NR-9 indica22 nível de ação para os seguintes agentes: 

1) agentes químicos: 50% do limite ocupacional previsto na NR-15 ou do padrão 

aceito pela American Conference of Governmental Industrial Higyenists (ACGIH); 

2) ruído: dose superior a 50% da prevista na NR-15;  

3) vibrações: exposição normalizada de 2,5 m/s2 em mãos e braços e 0,5 m/s2 

para vibrações de corpo inteiro; e  

4) calor: valores previstos no quadro 1 do anexo 3.   

 Os demais agentes físicos (frio, umidade, radiações, pressão hiperbárica), os agentes 

químicos sem limite de tolerância e os agentes biológicos não têm limites de ação definidos 

na NR-9. 

 O nível de ação é fixado com base em estudos técnicos, que identificam nessa faixa de 

exposição alguns casos de adoecimento se nenhuma medida for tomada. É um complemento 

do limite de tolerância, abrangendo um número maior de trabalhadores, mas com finalidade 

jurídica diversa. Considerando o objetivo principal de prevenção das normas de SST, todos os 

agentes deveriam ter limites de ação fixados. Daí a importância de estudos constantes sobre 

                                                
22 9.3.5.1 Deverão ser adotadas as medidas necessárias suficientes para a eliminação, a minimização ou o 
controle dos riscos ambientais sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes situações: 
c) quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excederem os valores dos 
limites previstos na NR-15 ou, na ausência destes os valores limites de exposição ocupacional adotados pela 
American Conference of Governmental Industrial Higyenists (ACGIH), ou aqueles que venham a ser 
estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos do que os critérios técnico-legais 
estabelecidos; 
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os agentes e seu impacto na saúde humana, permitindo um nível de precisão cada vez maior 

para as normas protetivas.  

 Tomando o ruído ocupacional como referência, temos quatro situações jurídicas 

possíveis quanto à exposição ao agente insalubre: 

1) exposição abaixo do nível de ação: o risco de prejuízo à saúde é descartado 

pela legislação, ainda que tecnicamente possa existir alguns casos pontuais, pelas 

características de alguns indivíduos. Não há insalubridade e são dispensadas quaisquer 

medidas preventivas. No caso do ruído contínuo, considerando uma jornada normal de 

8 horas diárias, abrange a exposição de até 80 dB(A);  

2) exposição acima do nível de ação e abaixo do limite de tolerância: ainda que o 

risco de adoecimento seja reduzido e a norma jurídica tenha considerado como 

exposição não insalubre, há potencial de gerar prejuízos para alguns indivíduos, razão 

pela qual é obrigatória a adoção de medidas de prevenção. No caso do ruído contínuo, 

considerando uma jornada normal de 8 horas diárias, abrange as exposições na faixa 

de 80 a 85 dB(A); 

3) exposição acima do limite de tolerância: limites em que há efetivo prejuízo à 

saúde de uma população relevante de trabalhadores, conforme critério adotado pela 

NR-15, caracterizando a atividade como insalubre. No caso do ruído contínuo, 

considerando uma jornada normal de 8 horas diárias, qualquer nível de ruído superior 

a 85 dB(A); 

4) Exposição com risco grave e iminente: além do nível de exposição ser 

considerada insalubre, o nível de concentração ou intensidade é tão elevado que é 

capaz de provocar lesão grave e com risco imediato ao trabalhador. Nesse caso, a 

exposição é vedada pelo regulador. No caso do ruído contínuo, considerando uma 

jornada normal de 8 horas diárias, a exposição a níveis superiores à 115 dB(A) sem 

qualquer forma de proteção é proibida, autorizando a interdição do estabelecimento  

pela fiscalização do trabalho.  

 Cada uma dessas situações traz consequências jurídicas diversas, mas há pouca clareza 

na CLT sobre esses efeitos. É necessário uma avaliação sistemática das normas legais e 

infralegais para extrair essas consequências, o que pode ser algo complexo e intangível para 

pequenos empregadores e gerar entendimentos equivocados por parte dos operadores do 

Direito. 
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1.3. O agente insalubre ruído e os limites ocupacionais adotados no Brasil 

 

 

 O ruído é um agente físico, pois ele tem a capacidade de alterar fisicamente o 

ambiente (FERNANDES; et. alii, 2017, p. 3). Do ponto de vista técnico não há diferença 

entre som, ruído e barulho, sendo estes últimos assim referidos sob uma visão subjetiva de 

algo negativo, indesejável (SALIBA, 2016, p. 17). 

 O ruído pode causar danos à saúde, a depender da intensidade e do tempo de 

exposição. Três critérios de medição são relevantes para aferição do ruído ocupacional: 

pressão sonora (vibrações do som no ar), nível do som e níveis equivalentes de som23 

(CONCHA-BARRIENTOS; CAMPBELL-LENDRUM; STEENLAND, 2004, p. 11). 

 O ruído é um dos agentes insalubres mais comuns nos ambientes de trabalho em todo 

o mundo, atingindo milhões de pessoas em diversas ocupações e áreas da economia 

(CONCHA BARRIENTOS; CAMPBELL-LENDRUM; STEENLAND, 2004, p. 9). 

Considerando seu caráter insidioso, de lenta progressão e muitas vezes não incapacitante para 

o trabalho, não costuma ser corretamente relatado nas estatísticas oficiais brasileiras24. 

Analisando os dados do anuário estatístico de acidentes do trabalho, o número de 

afastamentos previdenciários por perda auditiva é irrisório, como demonstra a tabela 125: 

 
Tabela 1 - Afastamentos previdenciários por perda auditiva 

 CAT* Sem CAT Total 
2013 602 55 657 
2014 633 52 685 
2015 639 51 690 
2016 399 41 440 
2017 344 22 366 

Fonte: CESTEH - dados do Anuário Estatístico de  
Acidentes do Trabalho da Previdência Social. 
*CAT – comunicação de acidente do trabalho 

                                                
23 O nível equivalente é uma fórmula matemática logarítmica que transforma o nível de pressão sonora, medido 
em pascal, para a escala decibel. As normas sobre ruído ocupacional utilizam o nível equivalente.  
24 O Brasil utiliza como fonte de informação para doenças e acidentes do trabalho os dados da Previdência Social 
(benefícios acidentários e aposentadoria especial) e da comunicação por acidente do trabalho (CAT). O ruído, 
assim como outros agentes de evolução progressiva, demanda um acompanhamento de longo prazo, 
acompanhando a evolução da doença na vida do indivíduo. É necessário preparar nosso sistema de saúde para 
extração de informações sobre a população com perda auditiva por exposição a ruído e, a partir de cruzamentos 
com o histórico laboral, tentar identificar relação com a atividade profissional. Esse trabalho depende de forte 
sinergia entre os órgãos públicos envolvidos e seus resultados são de longo prazo.  
25 Afastamento com prazo superior à 15 dias. Dados extraídos do Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho 
pelo CESTEH. Disponível em: <http://www.cesteh.ensp.fiocruz.br/noticias/perda-auditiva-por-exposicao-ruido-
e-um-dos-maiores-riscos-no-trabalho>. Acesso em 19/01/2020. 
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 A literatura médica aponta diversos efeitos decorrentes da exposição à ruído 

ocupacional. O mais relevante e já comprovado é a redução da audição (perda auditiva 

induzida por ruído – PAIR). Há estudos científicos relacionando o ruído ocupacional a outros 

problemas de saúde, como irritabilidade, hipertensão e distúrbios psicossociais (CONCHA 

BARRIENTOS; CAMPBELL-LENDRUM; STEENLAND, 2004, p. 11), ainda que não 

exista consenso sobre esses efeitos 26 . Os danos ao sistema auditivo são irreversíveis 

(CONCHA BARRIENTOS; CAMPBELL-LENDRUM; STEENLAND, 2004, p. 11), 

tornando a prevenção a única forma de proteção efetiva. 

A PAIR normalmente afeta as frequências mais altas do som (3000-6000 Hz), com 

especial impacto na frequência de 4000 Hz. A PAIR tem uma característica própria e, por 

isso, é relativamente fácil de identificar no exame audiométrico27. Forma-se uma curva 

característica nos exames audiométricos (entalhe). O entalhe, nos casos mais graves, é 

denominado gota acústica (MAIA, 2005, p. 38). A perda congênita da audição normalmente 

afeta todas as faixas de frequência do som, enquanto a perda por exposição afeta as diferentes 

frequências de forma diferente (KELMAN, 1981, p. 21). 

 Nem todos indivíduos são afetados pelo ruído da mesma forma (KELMAN, 1981, p. 

20). A perda auditiva por exposição ao depende de diversos fatores, incluindo a 

suscetibilidade individual, as características do ruído e das condições de exposição de cada 

indivíduo (MAIA, 2005, p. 39). A sensibilidade individual varia bastante, razão pela qual 

normalmente os países adotam limites de exposição que consideram a maioria dos indivíduos, 

mas não protegem a todos. Por esse motivo, qualquer que seja limite ocupacional adotado28, 

não é possível garantir que toda a população não sofrerá dano se exposta sem proteção. 

 Em relação às gestantes, há estudos não conclusivos apontando impacto do ruído 

ocupacional no sistema auditivo do feto no útero, mas não há informações suficientes para 

                                                
26 A doutrina jurídica brasileira cita os efeitos extra auditivos como se fossem comprovados, mas ainda há muita 
incerteza sobre os mesmos, especialmente sobre o nível de ruído necessário para desencadear esses problemas. O 
jurista deve ter extrema cautela em promover ou repetir afirmações técnicas sem maior aprofundamento e deve 
acompanhar o desenvolvimento dos estudos tal como o faz com as alterações normativas, sob pena de reproduzir 
estudos e teses desatualizadas e equivocadas.  
27 A PAIR não é necessariamente ocupacional. Qualquer exposição a ruído provoca a perda auditiva. Por 
exemplo pessoas que utilizam por muitas horas fones de ouvido ou exercem atividades recreativas rotineiras em 
ambientes ruidosos.  
28 Os limites de exposição são fixados entre 80 e 90 dB(A). Há evidencia que o ruído de 90 dB(A) afeta uma 
quantidade considerável de trabalhadores, razão pela qual progressivamente tem sido reduzido em todo o mundo. 
O Brasil utilizou só utilizou esse para fins previdenciários nos intervalos de 24/01/1979 a 20/07/1992 e 1997 a 
2003. 
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estabelecer o nexo  (CONCHA BARRIENTOS; CAMPBELL-LENDRUM; STEENLAND, 

2004, p. 11). 

 A NR-15 disciplina dois tipos de ruído insalubre. O primeiro é o ruído contínuo ou 

intermitente, que é definido normativamente como “o ruído que não seja ruído de impacto” 

(item 1 do anexo 1 da NR-15). O ruído contínuo é medido em decibéis com nível de 

compensação “A” [dB(A)]. O Decreto n° 3.048/1999, que traz o rol de agentes insalubres 

para fins previdenciários, disciplina apenas o ruído contínuo29.  

 O limite de tolerância é estabelecido em uma tabela que conjuga o nível de pressão 

sonora do ruído ao tempo de exposição, sendo 85 dB(A) o nível máximo considerado não 

insalubre para uma jornada de 8 horas. O item 5 estabelece que não é admitido trabalho acima 

de 115 dB(A) para indivíduos não protegidos, caracterizando esse tipo de exposição como 

risco grave e iminente (item 7), passível de embargo e interdição da atividade produtiva.  

 A NR-9 estabelece o nível de ação para exposição ao ruído ocupacional, equivalente a 

50% da dose considerada insalubre. Essa dose equivale à exposição a ruído de 80 dB(A) para 

uma jornada de 8 horas.   

 O método de medição previsto na NR-15 é o ruído médio, obtido por meio de média 

ponderada entre as diferentes medições. Para isso, determina a utilização do decibelímetro, 

equipamento que simplesmente faz a análise pontual do nível de ruído. É possível também 

utilizar um equipamento mais recente, denominado dosímetro, que registra todo o ruído ao 

qual o trabalhador está exposto na sua jornada e indica diretamente o nível de exposição. 

Trata-se de metodologia muito mais precisa e adequada, pois evita eventuais distorções, para 

cima ou para baixo, decorrente de medições pontuais, especialmente em atividades em que o 

nível de ruído varia bastante.  

O nível de pressão sonora é transformado em decibéis pela elaboração de uma escala 

logarítmica. Assim, a exposição por 2 horas a um ruído de 80 dB(A) e por 2 horas a um ruído 

de 90 dB(A) não significa que o trabalhador ficou exposto nas 4 horas a um ruído “médio” de 

85 dB(A). A NR-15 é expressa nesse sentido.  

 Na jurisprudência trabalhista, há alguns precedentes que ignoram a metodologia legal 

da NR-15, utilizando a média simples e os picos de ruído30, mas em geral aplica-se a 

metodologia prevista na NR-15.  

                                                
29 Não encontramos nenhum estudo que justifique a exclusão do ruído de impacto considerado insalubre para 
fins da concessão da aposentadoria especial. 
30  Recurso Ordinário (RO) n° 0000588-19.2010.502.0311, TRT-2, 3a Turma, Rel. Mercia Tomazinho, 
julgamento 08/03/2016; RO n° 0015200-20.2009.502.0012, TRT-2, 8a Turma, Rel. Adalberto Martins, 
julgamento 18/03/2015; RO n° 0001798-63.2012.502.0464, TRT-2, 9a Turma, Rel. Mauro Vignotto, julgamento 
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 Na jurisprudência previdenciária, o tema é controvertido. Os julgados do TRF-4 ainda 

estabelecem a possibilidade de medição do ruído por picos na ausência da medição com base 

na regra da NR-1531, orientação que não tem fundamento técnico e não está prevista em 

qualquer norma. Não encontramos nenhum precedente acolhendo expressamente a 

metodologia no TRF-1, no TRF-2 e no TRF-3. E encontramos apenas um único precedente no 

TRF-5, com a ressalva que o julgamento é anterior à decisão da TNU32, mencionada a seguir. 

 No âmbito dos juizados especiais federais o tema foi objeto de uniformização pela 

TNU, que expressamente afastou a análise por picos de ruído, mas manteve a média 

aritmética simples como critério:  

 
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. 
ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. NÍVEIS VARIADOS. 
MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES. AFASTAMENTO DA TÉCNICA DE “PICOS 
DE RUÍDO”. INCIDENTE PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. A Turma Nacional de Uniformização firmou a tese de que na hipótese de 
exposição ao agente nocivo ruído, em níveis variados, deve ser realizada a média 
aritmética simples entre as medições de ruído encontradas, afastando-se a técnica de 
picos de ruído, que considera apenas o limite máximo da variação (PEDILEF n. 
5002543-81.2011.4.04.7201, Rel. Juíza Federal Kyu Soon Lee).  
2. Incidente de Uniformização conhecido e parcialmente provido. Questão de 
Ordem 20, da TNU. 
(PEDILEF nº 5010059-05.2013.4.04.7001/PR, Rel. Juiz Federal Fabio Cesar dos 
Santos Oliveira, 25/10/2017)  

 

 A média aritmética simples também não é metodologia adequada, como exposto 

acima, pois distorce os resultados, considerando tratar-se de uma escala logarítmica. A 

avaliação correta do ruído contínuo depende da análise logarítmica da exposição, 

considerando período representativo da real jornada de trabalho. Nesse sentido a crítica do 

engenheiro de segurança do trabalho Antonio Carlos Vendrame (2017): 

 
Não podemos negar que excluir o método que considera somente os picos de ruído 
foi um avanço, uma vez que é tendenciosa a avaliação que considera somente tais 
picos, já que tal fatalmente conduziria a um resultado superdimensionado. 
Atualmente, com a disponibilização no mercado de dosímetros de ruído, inclusive 
por fabricantes nacionais, não se justifica a avaliação pontual de ruído e, muito 

                                                                                                                                                   
01/02/2018; RO n° 0020859-97.2017.5.04.0521, 7a Turma, TRT-4, Rel. Joao Pedro Silvestrin, julgamento 
05/09/2019; RO n° 0011496-53.2016.515.0024, TRT-15, 7a Câmara, Rel. Luciane Storel, julgamento 
08/04/2020. 
31 O TRF da 4a Região profere acórdãos sobre ruído como uma frase genérica sobre a apuração da insalubridade 
por “picos”:  “Para fins de enquadramento, em não havendo informação quanto à média ponderada de exposição 
ao ruído, deve-se adotar o critério dos picos de ruído, afastando-se o cálculo pela média aritmética simples, por 
não representar com segurança o grau de exposição ao agente nocivo durante a jornada de trabalho.” Utilizando 
os termos de pesquisa “ruído” e “picos” na busca de jurisprudência do Tribunal, registrou-se 6.135 resultados 
positivos.  
32 Processo n°   0504045-34.2014.405.8500, Turma Recursal do JEF de Sergipe, Rel. Juiz Fernando Escrivani 
Stefaniu, julgamento 03/12/2014. 
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menos a escolha dos picos, que representam os maiores níveis de pressão sonora 
numa amostragem. 
No entanto, o Judiciário tem sentenciado sobre questões técnicas de forma incorreta, 
a exemplo do uso da média aritmética simples para cálculos envolvendo ruído. O 
nível de pressão sonora, expresso em dB (decibéis ou decibels), é resultado da 
aplicação de equação que converte pressão sonora em grandeza logarítmica. Em se 
tratando de grandeza logarítmica o uso da média aritmética é incorreto e, resulta em 
valor diferente daquele que se acreditava encontrar. Por exemplo, a média 
logarítmica entre 80 e 100 dB é 97 dB; bem destoante da média aritmética 90 dB. 

 

 O anexo 2 da NR-15 estabelece o limite de tolerância para o ruído de impacto, 

definido como “aquele que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a 1 (um) 

segundo, a intervalos superiores a 1 (um) segundo”. O nível também é medido em decibéis, 

mas com outro tipo de medidor, o circuito linear. O limite do ruído de impacto é de 130 

dB(linear). O nível máximo aceitável é de 140 dB(linear). Se ultrapassado, a atividade é 

proibida e passível de embargo e interdição do local de trabalho. A tabela 2 resume os limites 

ocupacionais da NR-15: 

 
Tabela 2 – Limites para ruído ocupacional previstos na NR-9 e NR-15 

Tipo de ruído Contínuo Impacto 

Nível de ação (NR-9) 80 dB(A) Não há 

Limite de tolerância (NR-15) 85 dB(A) 130 dB(linear) 

Risco grave e iminente (NR-15) 115 dB(A) 140 dB(linear) 
Elaboração própria 

 

 A agente ruído só será considerado nocivo se superado o patamar quantitativo previsto 

na NR-15. Por isso é imprescindível que seja realizada a medição, aplicando-se a metodologia 

nela prevista.  

 Nos decretos regulamentares da aposentadoria especial, o ruído sempre exigiu laudo 

técnico. Desde a entrada em vigor do Decreto n° 53.831/1964, primeiro regulamento sobre o 

tema, não basta demonstrar que a atividade é enquadrável por exposição a ruído, sendo 

imprescindível apresentar o laudo comprovando que o limite ocupacional foi ultrapassado.  

 Diferentemente da NR-15, que sempre previu o limite de tolerância do ruído de 85 

dB(A), os limites previdenciários foram alterados muitas vezes. 

 Quando da criação da aposentadoria especial pela edição do Decreto n° 53.831/1964, 

que previu o primeiro quadro anexo com as atividades consideradas nocivas, o nível de ruído 

considerado insalubre era de 80 decibéis (item 1.1.6).  
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 Com a entrada em vigor do Decreto n° 83.080, em 24 de janeiro de 1979, o nível de 

ruído foi elevado para 90 decibéis. De se notar que a mudança ocorreu poucos meses após a 

entrada em vigor da NR-15 (06/07/1978), que estabelecia como insalubre o nível de 85 

dB(A). O Decreto n° 357/1991, o primeiro após a aprovação da Lei n° 8.213/1991, manteve 

vigente o nível de ruído do Decreto n° 83.080/1979 (art. 299). Ou seja, a falta de 

harmonização entre previdência e trabalho nesse tema já vem de longa data. 

 Uma nova alteração foi promovida pelo Decreto n° 611, de 21 de julho de 1992. O 

referido decreto determinou a aplicação não apenas do disposto no Decreto n° 83.080/1979, 

para fins de aposentadoria especial, mas também o disposto no Decreto n° 53.831/1964:   

 
Art. 292. Para efeito de concessão das aposentadorias especiais serão considerados 
os Anexos I e II do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, aprovado 
pelo Decreto nº 83.080, de 24 de janeiro de 1979, e o Anexo do Decreto nº 53.831, 
de 25 de março de 1964, até que seja promulgada a lei que disporá sobre as 
atividades prejudiciais à saúde e à integridade física. 

 

 Sem discriminar qual dos anexos se aplica para o ruído, a norma expressamente 

determinou a utilização de dois critérios diferentes para o mesmo agente. 

 O Decreto n°  2.172/1997 (05/03/1997), que aprovou um novo regulamento da 

Previdência Social, adotou o nível de ruído de 90 decibéis. Da mesma forma o Decreto n° 

3.048/1999, regulamento da Previdência Social atualmente vigente, em sua redação original.  

 Finalmente, a última mudança ocorreu com a entrada em vigor do Decreto n° 4.882, 

de 19/11/2003, que alterou o Decreto n° 3.048/1999 e estabeleceu o nível de ruído insalubre 

de 85 dB(A), adotando a metodologia do nível de exposição normalizada (NEN), prevista na 

Norma de Higiene Ocupacional n° 1 (NHO-1) da Fundacentro. A tabela 3 indica os limites 

ocupacionais previdenciários previstos nos decretos regulamentares: 

 
Tabela 3 – Limite previdenciário de exposição ao ruído 

Período Limite de tolerância previsto nas normas 
25/03/1964 a 23/01/1979 80 decibéis 
24/01/1979 a 20/07/1992 90 decibéis 
21/07/1992 a 04/03/1997 80 e 90 decibéis 
05/03/1997 a 18/11/2003 90 decibéis 
19/11/2003 até a presente data 85 dB(A) 

Elaboração própria 

 

 Os Tribunais, contudo, tem outro entendimento, reconhecendo o nível de ruído de 80 

decibéis até 04/03/1997. Nesse sentido precedente do STJ, que vem sendo aplicado pelos 
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tribunais regionais federais e juizados especiais federais desde então, entendimento 

incorporado pelo próprio INSS:  

 
O art. 292 do Decreto nº 611/92 classificou como especiais as atividades constantes 
dos anexos dos decretos acima mencionados. Havendo colisão entre preceitos 
constantes nos dois diplomas normativos, deve prevalecer aquele mais favorável ao 
trabalhador, em face do caráter social do direito previdenciário e da observância do 
princípio in dúbio pro misero. (REsp nº 412351/RS; 5ª Turma; Rel. Min. Laurita 
Vaz; julgado em 21.10.2003; DJ 17.11.2003).  

 

 Em relação ao período de 04/03/1997 a 18/11/2003, após mudanças sucessivas no 

entendimento da TNU, também houve pacificação da jurisprudência no sentido de aplicação 

do limite de 90 decibéis.  

 A Súmula n° 32 da TNU, de 2006, estabelecia que, no intervalo supra mencionado, 

aplicava-se o limite de 90 decibéis, mesmo entendimento do INSS e do STJ.  

 A TNU alterou, em 2011, seu entendimento sumular, com fundamento em alguns 

precedentes das turmas recursais33. A redação alterada passou a considerar o ruído de 80 

dB(A) como limite válido para o intervalo de 04/03/1997 a 18/11/2003, com o fundamento de 

se tratar de critério mais protetivo ao trabalhador: 

 
“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 e, a contar de 5 de março de 1997, superior a 85 
decibéis, por força da edição do Decreto n. 4.882, de 18 de novembro de 2003, 
quando a Administração Pública reconheceu e declarou a nocividade à saúde de tal 
índice de ruído.” 

 

 A alteração do entendimento da TNU deu origem ao incidente de jurisprudência n° 

9.059/RS, julgado pelo STJ em 28/08/2013. Entendeu o STJ que a Súmula contrariava o 

entendimento jurisprudencial da Corte, reafirmando seu entendimento. Com o julgamento, a 

TNU cancelou a Súmula n° 32, em sessão de 9/10/2013.  

 Por fim, o entendimento do STJ foi firmado em processo com repercussão geral, 

confirmando os precedentes anteriores da Corte:  

 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 
543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. LIMITE DE 90DB NO PERÍODO DE 
6.3.1997 A 18.11.2003. DECRETO 4.882/2003. LIMITE DE 85 DB. 

                                                
33 PEDILEF 2004.61.84.075231-9, julgamento: 24/11/2011; PEDILEF 2006.71.95.024335-3, julgamento: 24 
/11/2011; PEDILEF 2007.71.95.004182-7, julgamento: 24/11/2011; e PEDILEF 2008.32.00.703490-8. 
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RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À 
ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 
Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC  
1. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é 
aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp 
1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 
1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, 
ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC. 
2. O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço 
para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, 
conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, 
sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar 
para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6º da LINDB (ex-LICC). Precedentes do STJ.  
Caso concreto  
3. Na hipótese dos autos, a redução do tempo de serviço decorrente da supressão do 
acréscimo da especialidade do período controvertido não prejudica a concessão da 
aposentadoria integral. 
4. Recurso Especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 
543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008. 
(REsp 1398260/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014) 

 

 O entendimento firmado pela jurisprudência nos período de 24/01/1979 a 20/07/1992 

e 05/03/1997 a 18/11/2003 é aplicado pelo próprio INSS nas normas internas que orientam a 

análise dos benefícios previdenciários. Assim, os níveis de ruído reconhecidos atualmente 

pela Previdência Social e pela jurisprudência previdenciária são os previstos na tabela 4: 

 
Tabela 4 – Limite de exposição ao ruído (INSS e jurisprudência) 

Período Limite de tolerância 

previsto nas normas 

Limite considerado pelo 

INSS e jurisprudência 

25/03/1964 a 23/01/1979 80 decibéis 80 decibéis 

24/01/1979 a 20/07/1992 90 decibéis 80 decibéis 

21/07/1992 a 04/03/1997 80 ou 90 decibéis 80 decibéis 

05/03/1997 a 18/11/2003 90 decibéis 90 decibéis 

19/11/2003 até a presente data 85 dB(A) 85 dB(A) 
Elaboração própria 

 

 O nível de ruído insalubre atual para fins previdenciários e trabalhistas é o mesmo, 85 

dB(A). Isso não significa, contudo, que o tema esteja pacificado e harmonizado. 

 O Decreto n° 4.882/2003, que reduziu o nível de ruído de 90 para 85 dB(A), 

promoveu outra alteração relevante no Decreto n° 3.048/1999. A nova redação do § 11 do art. 

68 estabeleceu que as medições de ruído deveriam observar os limites de tolerância 

estabelecidos pela legislação trabalhista e, quanto à metodologia e procedimentos de 
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avaliação, aquilo que for estabelecido pela Fundacentro por meio das normas de higiene 

ocupacional (NHO).  

 Essa vinculação aos limites ocupacionais da NR-15 foi excluída após nova alteração 

do dispositivo, dessa vez pelo Decreto n° 8.123/2013:  

 
Art. 68... 
... 
§ 12.  Nas avaliações ambientais deverão ser considerados, além do disposto no 
Anexo IV, a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela 
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - 
FUNDACENTRO.   

 

 No caso do ruído, a metodologia e os procedimentos de avaliação estão previstos na 

Norma de Higiene Ocupacional n° 1 (NHO-1). As NHO não são normas jurídicas. 

Estabelecem procedimentos técnicos para aferição de determinado agente insalubre, 

orientando a atuação dos profissionais e empresas para cumprimento das normas trabalhistas e 

previdenciárias.  

 O dispositivo acima tornou vinculante o uso da NHO-1 para medição do ruído para 

fins previdenciários, seja na relação de benefício, seja na relação de custeio, diferentemente 

do que ocorre na relação trabalhista (não há obrigação de usar essa metodologia). Deve-se 

observar a metodologia, os equipamentos para medição, procedimentos de registro do nível de 

ruído no ambiente de trabalho, interpretação dos resultados e orientação para o relatório final. 

Assim, o laudo técnico de condições do ambiente de trabalho (LTCAT) deve observar a 

NHO-1.  

 Além das diferenças de metodologia34, há uma divergência relevante entre a NR-15 e 

a NHO-1 no que se refere aos critérios técnicos para caracterização da insalubridade em dois 

pontos: o fator de dobra da dose diária de ruído e o nível limiar a ser utilizado no cálculo da 

dose. 

 Como exposto, a pressão sonora é avaliada em uma escala logarítmica. Isso significa 

que o aumento do nível de pressão sonora não é linear. Esse aumento não linear do nível de 

pressão é tecnicamente identificado como “incremento de duplicação de dose” ou “q”, que 

significa, nos termos da NHO-1, “o incremento em decibéis que, quando adicionado a um 

determinado nível, implica a duplicação da dose de exposição ou a redução para a metade do 

tempo máximo permitido”.  

                                                
34 A NR-15 tem disposições muito simplificadas sobre a metodologia para aferição do ruído ocupacional. Os 
itens 2, 4 e 6 do anexo I da NR-15 tratam de técnicas simplificadas para aferir o ruído ocupacional, que 
permitem ao profissional apurar o nível de ruído para fins de caracterização da insalubridade. 
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 A NHO-1 utiliza o fator de dobra 3. A cada 3 dB(A) de aumento da pressão sonora, 

dobra-se a dose. A tabela da NHO-1 traz os níveis de pressão sonora e o tempo que o 

trabalhador pode ficar exposto sem proteção. O limite ocupacional de 85 dB(A) é o mesmo da 

NR-15. Mas o tempo de exposição é reduzido na tabela da NHO-1 a partir dos aumentos de 

pressão sonora.  

 O fator de dobra da dose utilizado na NR-15 é 5. A tabela 5 compara os limites de 

exposição entre a NR-15 e a NHO-1: 

 
Tabela 5 – Limite de exposição à ruído: comparativo entre NR-15 e NHO-1 

Nível do ruído 
dB(A) 

Máxima exposição diária permitida 
(min) 
NR-15 NHO-1 

85 480 480 
86 420 380,97 
87 360 302,38 
88 300 240,00 
89 270 190,48 
90 240 151,19 
91 210 120,00 
92 180 95,24 
93 160 75,59 
94 135 60,00 
95 120 47,62 
96 105 37,79 
98 75 23,81 

100 60 15,00 
102 45 9,44 
104 35 5,95 
105 30 4,72 
106 25 3,75 
108 20 2,36 
110 15 1,48 
112 10 0,93 
114 8 0,59 
115 7 0,46 

Elaboração própria 

 

 Por exemplo, uma exposição de 88 dB(A) deve se limitar a um período de quatro 

horas (240 minutos), com base na NHO-1. Para o mesmo período, a NR-15 permite trabalhar 

exposto a ruído de até 90 dB(A). Na prática, o limite ocupacional da NR-15 permite o 

trabalho desprotegido por mais tempo que na NHO-1, a partir da pressão sonora de 85 dB(A). 

 A dúvida é se o fator de dobra integra o próprio limite de tolerância ou se é uma 

referência técnica para medição do ruído. Nenhuma norma jurídica indica de forma expressa 
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se o fator de dobra integra a metodologia e procedimento de medição do ruído ou, de outra 

sorte, integra o próprio limite ocupacional, isto é, critério para aferição do ruído insalubre. 

  Entendo que o fator de dobra é parte inerente ao próprio limite de tolerância. A 

insalubridade depende da ultrapassagem do tempo mínimo de exposição admitido. Se esse 

nível sobe mais rápido, o tempo de exposição é menor. Não há como separar técnica e 

juridicamente o limite de tolerância do limite temporal de exposição do trabalhador ao ruído 

ocupacional. 

 O item 2.0.1. do anexo IV do Decreto nº 3.048/1999, não traz qualquer resposta. O 

legislador não esclareceu se o limite ocupacional ali previsto utiliza o fator de dobra 3 ou 5. 

Isso era expresso na redação de 2003 (referencia à NR-15, adotando o fator 5), mas 

desapareceu em 201335.  

 Diante da omissão, duas interpretações são possíveis. A primeira é que o Decreto n° 

3.048/1999 teria incorporado não apenas a metodologia e procedimento de medição da NHO-

1, mas também os próprios critérios para definição dos limites ocupacionais ali previstos. A 

segunda é que os critérios para definição do limite ocupacional, na ausência de qualquer 

norma jurídica expressa, devem ser extraídos da NR-15, a única norma jurídica que estabelece 

o limite de tolerância da insalubridade. 

 A segunda interpretação parece a mais correta. A NHO-1 não é norma jurídica. Está 

expressamente previsto no § 12 a utilização da NHO-1 apenas no que se refere à “a 

metodologia e os procedimentos” para aferição do ruído. Se a NHO-1 utiliza critérios 

diferentes da NR-15 para aferição do limite ocupacional, e estes não foram incorporados pelo 

Decreto nº 3.048/1999, sua adoção para definição do limite ocupacional implicaria na 

confusão entre metodologia de medição e critério para definição do limite ocupacional de 85 

dB(A).  

 Em que pese a ausência de qualquer referência no Decreto n° 3.048/1999, a IN n° 

77/2015 do INSS, que orienta a atuação dos servidores nos processos administrativos 

previdenciários, expressamente separa a metodologia de medição dos critérios para apuração 

do limite ocupacional: 

 

                                                
35 A IN 77/2015 do INSS continua utilizando de forma expressa os limites de tolerância da NR-15 como critério 
de análise:  
“Art. 279. Os procedimentos técnicos de levantamento ambiental, ressalvadas as disposições em contrário, 
deverão considerar: 
I – a metodologia e os procedimentos de avaliação dos agentes nocivos estabelecidos pelas Normas de Higiene 
Ocupacional – NHO da FUNDACENTRO; e 
II – os limites de tolerância estabelecidos pela NR-15 do MTE.” 
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Art. 280. A exposição ocupacional a ruído dará ensejo a caracterização de atividade 
exercida em condições especiais quando os níveis de pressão sonora estiverem 
acima de oitenta dB (A), noventa dB (A) ou 85 (oitenta e cinco) dB (A), conforme o 
caso, observado o 157 seguinte: 
I - até 5 de março de 1997, véspera da publicação do Decreto nº 2.172, de 1997, será 
efetuado o enquadramento quando a exposição for superior a oitenta dB (A), 
devendo ser informados os valores medidos; 
II - de 6 de março de 1997, data da publicação do Decreto nº 2.172, de 1997, até 10 
de outubro de 2001, véspera da publicação da Instrução Normativa INSS/DC nº 57, 
de 10 de outubro de 2001, será efetuado o enquadramento quando a exposição for 
superior a noventa dB (A), devendo ser informados os valores medidos; 
III - de 11 de outubro de 2001, data da publicação da Instrução Normativa nº 57, de 
2001, até 18 de novembro de 2003, véspera da publicação do Decreto nº 4.882, de 
18 de novembro de 2003, será efetuado o enquadramento quando a exposição for 
superior a noventa dB (A), devendo ser anexado o histograma ou memória de 
cálculos; e 
IV - a partir de 01 de janeiro de 2004, será efetuado o enquadramento quando o 
Nível de Exposição Normalizado - NEN se situar acima de 85 (oitenta e cinco) dB 
(A) ou for ultrapassada a dose unitária, conforme NHO 1 da FUNDACENTRO, 
sendo facultado à empresa a sua utilização a partir de 19 de novembro de 2003, data 
da publicação do Decreto nº 4.882, de 2003, aplicando: 
a) os limites de tolerância definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE; e  
b) as metodologias e os procedimentos definidos nas NHO-01 da 
FUNDACENTRO. (destaque nosso) 

 

 A jurisprudência previdenciária não firmou posicionamento em relação a esse tema36. 

A TNU tratou indiretamente do tema em 2018, ao julgar o pedido de uniformização do tema 

174: 

 
(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou 
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 
da FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante 
toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil 
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma"; (b) 
"Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para 
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como 
prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico 
(LTCAT), para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a 
respectiva norma". (grifos nossos) 

  

 O julgado tratou apenas do tema da metodologia de medição, não disciplinando, pelo 

menos de forma expressa, quais critérios para aferição do limite ocupacional devem ser 

utilizados. Portanto, não enfrentou diretamente o tema do fator de dobra. 

                                                
36 A menção ao fator de dobra aparece na fundamentação de alguns poucos precedentes jurisprudenciais (além 
de sentenças de primeiro grau, identifiquei o incidente de uniformização regional das Turmas Recursais do JEF 
da 3a Região, processo n° 0001089-45.2018.4.03.9300), mas não consta de nenhum dispositivo de acórdão. Não 
identifiquei nenhum precedente que define se o fator de dobra é inerente à metodologia ou ao critério do limite 
ocupacional. 
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 O outro aspecto não tratado no Decreto n° 3.048/1999 é o limiar de integração. A 

NHO-1 utiliza, no cálculo da dose, qualquer ruído que ultrapassar 80 dB(A). Já a NR-15 

utiliza apenas os ruídos que ultrapassam 85 dB(A). 

 Essa inclusão da faixa de ruído entre 80 e 85 dB(A) faz muita diferença na apuração 

da dose diária de ruído. Especialmente para trabalhadores expostos à níveis variáveis, 

próximos de 85 dB(A), qualquer período com exposição acima do limite implicará em nível 

de exposição insalubre.  

 Por exemplo, um trabalhador que exerce suas atividades exposto ao ruído de 84 dB(A) 

por 4 horas e 86 dB(A) por 4 horas. O critério da NR-15 desconsidera toda a exposição 

inferior à 85 dB(A). Portanto, só será considerada a exposição de 4 horas ao ruído de 86 

dB(A), dentro do limite de tolerância. Utilizando o critério previsto na NHO-1, as 4 horas de 

exposição ao ruído de 84 dB(A) são computadas para aferir a dose diária. Somando metade da 

dose de 84 dB(A) e 86 dB(A), a dose diária de 480 minutos de exposição seria ultrapassada e 

a atividade seria considerada insalubre.  

 Tal como o fator de dobra, a legislação previdenciária não esclarece se deve ser 

utilizado o critério da NHO-1 ou da NR-15 nesse tocante. Entendo que o mesmo raciocínio 

aplicável à dobra deve ser aplicado: o limiar integra o próprio nível de exposição e deve 

seguir os critérios da NR-15. 
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2. INSTRUMENTOS REGULATÓRIOS DA INSALUBRIDADE 

 

 

 O Direito brasileiro regula a insalubridade utilizando várias ferramentas. As mesmas 

estão dispersas na Constituição Federal, leis, decretos e outras normas infralegais, com 

destaque, entre estas últimas, para as normas regulamentadoras. O objetivo do presente 

capítulo é analisar essas ferramentas e identificar pontos de contato entre elas e, 

principalmente, tentar extrair uma lógica sistêmica para sua aplicação.  

 Parte-se de uma análise inicial das hipóteses em que o trabalho insalubre é vedado. A 

Constituição Federal veda o trabalho insalubre do menor e a CLT veda o trabalho da gestante 

e da lactante.  

 Nas hipóteses em que não há vedação completa, o sistema regulatório prevê a 

eliminação ou neutralização do agente nocivo. Será analisada a forma como essas obrigações 

foram estruturadas, em especial a relação entre equipamentos de proteção coletiva (EPC), 

equipamentos de proteção individual (EPI) e outras técnicas para eliminar ou mitigar o risco.  

 Em seguida, será feita a análise dos instrumentos regulatórios pecuniários do trabalho 

insalubre no Brasil, que são o adicional de insalubridade e a aposentadoria especial. Também 

será feita a descrição do instrumento tributário utilizado para financiamento a aposentadoria 

especial. 

 Intencionalmente inverti a ordem normalmente proposta sobre o tema, que é primeiro 

analisar o adicional e a aposentadoria especial e, depois, analisar como a neutralização e 

eliminação repercute neles. A regra deve ser sempre o trabalho em condições adequadas. Só 

quando não há possibilidade técnica ou econômica é que seria admissível a exposição 

insalubre. 

 

2.1. Vedação do trabalho insalubre do menor 

 

 

 O ordenamento jurídico brasileiro veda o  trabalho insalubre para os menores de 18 

anos. Trata-se de uma aplicação concreta do princípio da precaução37 pelo constituinte, 

considerando a importância de manter a higidez física e mental dos mesmos. 

                                                
37 Não identificamos estudos conclusivos sobre a agressividade dos agentes sobre os menores. No caso do ruído, 
não há nenhuma comprovação que o mesmo seja mais agressivo para menores do que é para adultos. No entanto, 
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 A restrição é relativa. O que é vedado é o trabalho insalubre, e não o trabalho em 

ambiente insalubre. Eventual manejo de equipamentos de proteção coletiva ou individual 

capaz de neutralizar o agente permite o exercício da atividade pelo menor, mesmo em 

ambiente insalubre.  

 Inclui-se na restrição o menor aprendiz. A aprendizagem é contrato de trabalho 

previsto no art. 428 da CLT, voltado à formação técnico-profissional metódica. O contrato 

não pode ter duração superior a 2 anos, em que pese abranger a faixa etária de 14 a 24 anos. 

 A CLT estabelece a obrigatoriedade da contratação de um número mínimo de 

aprendizes. O art. 428 estabelece um patamar mínimo de 5% e máximo de 15% dos 

trabalhadores contratados por essa modalidade de contrato para as atividades que demandam 

formação metódica. É o que é conhecido como a cota de aprendizagem. 

 A cota de aprendizes abrange todas as atividades previstas no código brasileiro de 

ocupações (CBO), nos termos do art. 52 do Decreto n° 9.579/2018. Já o art. 53, inciso I, 

estabelece que as empresas deverão dar preferência aos maiores de 14 e menores de 18 anos, 

exceto quando “as atividades práticas da aprendizagem ocorrerem no interior do 

estabelecimento e sujeitarem os aprendizes à insalubridade ou à periculosidade, sem que se 

possa elidir o risco ou realizá-las integralmente em ambiente simulado”.  

 Nesse caso, pela literalidade do dispositivo, as empresas deverão respeitar a vedação 

caso exponham os trabalhadores à agentes insalubres, deslocando os aprendizes para 

atividades não agressivas ou contratando apenas aprendizes maiores.  

 As características de determinadas empresas acaba por estabelecer um percentual 

muito grande de trabalhadores em funções consideradas insalubres ou perigosas. O percentual 

rígido da cota, nesse caso, pode dificultar a contratação de aprendizes menores.  

 Essa rigidez tem gerado litígios judiciais. O TST tem entendimento majoritário no 

sentido da cota ser rígida, baseada no CBO. Mesmo atividades totalmente incompatíveis com 

o trabalho do menor  (por exemplo, o motorista de ônibus que, para ter habilitação, tem que 

ter mais de 21 anos de idade38) ou por eventual exposição a agente insalubre ou perigoso39, 

tem sido mantidas na base de cálculo da cota. 

                                                                                                                                                   
considerando o impacto social que eventual dano a um menor gera no longo prazo, adota-se maior cautela com 
os menores de 18 anos, eliminando a probabilidade de dano ao vedar totalmente o trabalho.   
38  RR-1836-51.2015.5.07.0005, 3ª Turma, Relator Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, DEJT 
22/11/2019. 
39 É o caso por exemplo de atividades de vigilante (AIRR 0001177-75.2016.506.0412, 3ª Turma, Rel. Ministro 
Mauricio Godinho Delgado, DEJT 30/08/2019) e cortador de cana, cozinheiro e outras sujeitas à agentes 
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 A regra geral de vedação do trabalho insalubre para os menores de 18 anos não gera 

maiores questionamentos, salvo para o menor aprendiz. Nesses casos, a conjugação de 

exigência de um número obrigatório de aprendizes e trabalhos insalubres gera dificuldades 

práticas para o cumprimento da regra em alguns setores específicos. 

 

2.2. Vedação do trabalho insalubre da gestante e lactante 

 

 

 Outra restrição do trabalho insalubre refere-se às gestante e lactantes. O tema foi 

objeto de três alterações legislativas sucessivas na CLT, tentando resolver o problema gerado 

pelas decisões judiciais que vinham ampliando o número de atividades inacessíveis para essas 

trabalhadoras. Como veremos, as alterações foram mal sucedidas e o tema está sem solução 

jurídica adequada após o julgamento da ADI n° 5938 pelo STF em maio de 2019. 

 A Lei n° 13.287/2016 alterou a CLT, incluindo o art. 394-A, exigindo o afastamento 

da gestante e da lactante do local de trabalho insalubre: “a empregada gestante ou lactante 

será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, de quaisquer atividades, operações ou 

locais insalubres, devendo exercer suas atividades em local salubre.” 

 O dispositivo não estabelecia solução para a hipótese de ausência de vaga para a 

gestante em atividades salubres, como no caso dos hospitais e outros ambientes com agentes 

não controláveis por equipamentos de proteção individual (EPI), pelo menos sob o ponto de 

vista jurídico. Também não foi avaliada a questão específica do ruído após a decisão do STF, 

que potencialmente tornou qualquer trabalho em ambiente com ruído acima de 85 dB(A) 

insalubre, independentemente da redução promovida pelo uso dos EPI40.   

 A Lei n° 13.467/2017 mudou o art. 394-A, permitindo o trabalho em condições 

insalubres em grau médio ou mínimo, desde que não houvesse recomendação médica em 

sentido contrário.  

 
Art. 394-A.  Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional 
de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de:                    
I - atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a gestação;  
II - atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, quando apresentar 
atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o 
afastamento durante a gestação;               

                                                                                                                                                   
insalubres (AIRR 0001134-86.2015.506.0182, 3ª Turma, Rel. Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan 
Pereira, DEJT 02/06/2017). 
40 Vide capítulos 2.3.5 e 5.8. 
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III - atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando apresentar 
atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o 
afastamento durante a lactação.   

 

 O tema foi objeto de crítica durante a tramitação no Congresso Nacional, 

especialmente no Senado Federal e, por conta disso, houve um compromisso do então 

Presidente da República de vetar esse e outros pontos do projeto de lei41. A crítica voltou-se 

ao fato do texto admitir a possibilidade do trabalho da gestante em condições insalubres, 

sendo necessária manifestação médica da própria trabalhadora em sentido contrário para 

impedir o trabalho. O receio de sofrer represálias em caso de negativa inibiria as gestantes e 

lactantes de buscar o afastamento.  

 Sob o ponto de vista regulatório, outro ponto relevante é a transferência da 

responsabilidade, em caso de afastamento, para a Previdência Social, que teria que arcar com 

o salário maternidade em caso de impossibilidade de adaptação da gestante ou lactante, 

transferindo o custo do trabalho insalubre para a sociedade. No mesmo sentido, a regra repetiu 

a redação de 2016 quanto à manutenção do pagamento do adicional mesmo após o 

afastamento da atividade nociva.  

 O texto aprovado pelo Congresso Nacional foi integralmente mantido, mas o 

Presidente encaminhou uma medida provisória (MP n° 808/2017) alterando novamente a 

redação do art. 394-A. Excluiu-se o direito ao adicional em caso de afastamento da atividade 

insalubre  e inverteu-se a lógica para o afastamento por recomendação médica: a regra passou 

a ser a vedação. A flexibilização, com admissão do trabalho em condições insalubres em grau 

médio ou mínimo, dependia de expressa autorização do médico de confiança da própria 

trabalhadora.  

 Sem acordo político para confirmar a alteração promovida pela MP, a mesma perdeu 

vigência em 23 de abril de 2018 e o texto original da Lei n° 13.467/2017 voltou a viger.  

 Na sequência, em 24 de abril de 2018, foi ajuizada a ADI n° 5938-DF. O pedido 

principal era a declaração de inconstitucionalidade do trecho “quando apresentar atestado de 

saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento” dos incisos 

II e III do art. 394-A. Dessa forma, o dispositivo passaria a ter a redação que impede, em 

qualquer caso, o trabalho com exposição a agentes insalubres em grau médio e mínimo:  

 

                                                
41 A “carta” foi utilizada como instrumento de convencimento político para aprovação do texto da reforma no 
Senado. Disponível em <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/06/28/em-carta-aos-senadores-
temer-garante-veto-a-pontos-polemicos-da-reforma>.  Acesso em 9  de janeiro de 2020. 
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Art. 394-A.  Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional 
de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de:                    
(...) 
II - atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, durante a 
gestação; e 
III - atividades consideradas insalubres em qualquer grau, durante a lactação.               

 

 O Ministro Relator Alexandre de Moraes concedeu a medida cautelar, suspendendo a 

eficácia dos dispositivos supra mencionados. Na sua visão, posteriormente confirmada pelo 

Plenário do STF por 10 votos a favor e 1 contrário, tanto a maternidade como a infância, 

inclusive do nascituro, são protegidas constitucionalmente, e essa proteção não pode ser 

flexibilizada de nenhuma forma. Outros precedentes do STF garantem a proteção integral da 

mulher e da criança, razão pela qual vedar apenas o trabalho insalubre em grau máximo iria 

de encontro à visão da Corte sobre a ausência de limites dessa proteção.  

 Com a declaração de inconstitucionalidade, está totalmente vedado o trabalho em 

condições insalubres, independentemente de qualquer comprovação de que eventual contato 

implique em prejuízos a saúde da mulher ou do nascituro. Há uma presunção legal absoluta de 

que qualquer atividade insalubre, assim reconhecida pelas normas trabalhistas, dá direito ao 

afastamento. A gestante e lactante receberá o salário e o valor do adicional, mesmo afastada 

das atividades com exposição a agentes nocivos. Outrossim, em caso de impossibilidade de 

adaptação na empresa, os custos integrais com o salario e o adicional serão arcados pela 

Previdência Social. 

 

2.3. Eliminação e neutralização dos agentes insalubres 

 

 

 A proibição do trabalho em ambiente insalubre é a melhor forma de lidar com a 

insalubridade. Evita-se o contato e, consequentemente, qualquer risco de adoecimento. Mas 

essa estratégica é inviável na prática, pois impediria muitas atividades necessárias à 

sociedade. Representa, ainda, discriminação contra determinadas pessoas ou categorias, que 

acabarão sendo excluídas de determinados mercados. A melhor estratégia, nesse contexto, é 

garantir a proteção do trabalhador quando o trabalho, de alguma forma, gera contato com 

agentes físicos, químicos ou biológicos nocivos. 

 O constituinte previu como um dos direitos sociais a mitigação dos riscos provocados 

pelo trabalho, admitindo de forma expressa que os mesmos estão presentes no ambientes e 

que devem ser controlados (art. 7o, inciso XXII).  
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 Mesmo nos casos de proibição vistos acima, eventual proteção adequada do 

trabalhador permite o trabalho. O que é vedado pela Constituição, no caso do menor, e pela 

CLT, no caso da gestante e da lactante, é o trabalho em condições insalubre. Eventual 

eliminação ou neutralização da insalubridade, desde de que juridicamente válida, permite o 

trabalho em ambiente insalubre mesmo para esses grupos considerados mais vulneráveis.  

 Em termos conceituais, a discussão da insalubridade deveria centrar-se nesse debate: 

como garantir a (desejável) eliminação ou a neutralização dos agentes nocivos ou, pelo 

menos, a (necessária) redução dos riscos, protegendo os trabalhadores.  

 Mas a análise da doutrina e da jurisprudência partem do ponto de vista que a 

eliminação ou neutralização é uma exceção ao pagamento dos benefícios pecuniários42. 

Inverteu-se a lógica conceitual e regulatória, centrando-se esforços e debates jurídicos na 

caracterização da insalubridade para concessão do adicional e da aposentadoria especial, e 

não na adoção de medidas que protejam os trabalhadores. 

 A análise a seguir parte de discrição da hierarquia dos métodos de proteção em 

matéria de insalubridade, diretriz oriunda da Higiene do Trabalho mas praticamente ignorada 

pelo ordenamento brasileiro e pela prática judiciária. Em seguida, será feita a análise 

específica dos equipamentos de proteção individual (EPI), método muito utilizado e de 

impacto regulatório incerto, especialmente em relação ao agente ruído, após o julgamento do 

RE n° 664.335/SC, abordado em detalhes ao final deste subcapítulo.  

 

2.3.1. A hierarquia dos métodos de proteção 

 

 

 As técnicas e estudos de SST concentram-se em dois objetivos principais. O primeiro 

é identificar os riscos no ambiente do trabalho, por meio de estudos científicos e 

epidemiológicos. Desde os estudos embrionários de Ramazzini (2016), datados do início do 

século XVIII, acadêmicos e profissionais de áreas relacionadas à medicina e higiene do 

trabalho buscam identificar causas de adoecimento relacionadas ao trabalho.  

 

                                                
42 A afirmação decorre da análise de todo material bibliográfico consultado. A tema costuma ser apresentado 
explicando o que é uma atividade insalubre e sua consequência: a concessão do adicional de insalubridade ou da 
aposentadoria especial. A mesma lógica é aplicada pelos juízes, que analisam os documentos para identificar a 
presença de um agente insalubre e, em caso positivo, concedem os benefícios pecuniários.  



 45 

 O segundo objetivo é aperfeiçoar técnicas e estratégias para garantir a proteção dos 

trabalhadores diante dos riscos identificados. A eliminação ou neutralização dos agentes 

insalubres fazem parte desse estudos essenciais da Higiene Ocupacional.  

 Como já exposto anteriormente, a Constituição Federal estabelece como um direito 

social a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio das normas de saúde, higiene e 

segurança. O inciso XXII do art. 7o é uma norma de natureza essencialmente principiológica, 

pois não prescreve qualquer conduta. Apenas orienta o legislador e o interprete na elaboração 

das normas que regem os temas de SST.  

 O texto constitucional fala em redução, um reconhecimento tácito que nem sempre é 

possível a eliminação total dos riscos. O objetivo é proteger o trabalhador, reduzindo a 

exposição com a finalidade de prevenir qualquer dano à sua saúde, ainda que isso nem sempre 

seja possível. 

 Já em âmbito legal, o art. 190 da CLT transfere para regulamentação infralegal a 

disciplina dos “meios de proteção”, seguindo a mesma diretriz adotada para identificação dos 

agentes nocivos43.  

 O art. 191 da CLT prevê as formas como se dá a eliminação e a neutralização, sem 

explicitar o escopo de cada uma das soluções. O dispositivo não estabelece qualquer critério 

ou ordem de preferência. Prevê como hipóteses de descaracterização da insalubridade tanto de 

eliminação como de neutralização: I - a adoção de medidas que conservem o ambiente de 

trabalho dentro dos limites de tolerância; ou  II - a utilização de equipamentos de proteção 

individual ao trabalhador, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de 

tolerância.  

 O art. 191 também não dá nenhuma diretriz sobre como o empregador deve operar ou 

selecionar as medidas de proteção. Essa incerteza leva o interprete a ficar sem referência legal 

sobre a forma adequada de gerir o risco (SAAD, 2018, p. 407) e, na prática, permitiu que as 

empresas brasileiras equiparassem as soluções e focassem as estratégias, especialmente no 

fornecimento de EPI, técnica de implementação mais fácil e menos custosa no curto prazo.  

 Sob o ponto de vista previdenciário, a Lei n° 8.213/1991 não traz nenhuma regra 

direta sobre a proteção do trabalhador em face dos agentes nocivos insalubres. Estabelece 

                                                
43 O art. 200 da CLT reforça o papel central do Poder Executivo na disciplina dos temas de SST. A norma prevê 
expressamente que o Ministério do Trabalho deve complementar as disposições legais, indicando nos incisos 
itens sensíveis, mas não exaustivos: proteção em obras, demolições e reparos (inciso I); gestão de combustíveis 
(inciso II); trabalhos subterrâneos (inciso III); proteção contra incêndio (inciso IV); proteção do trabalho à céu 
aberto (inciso V); I - proteção do trabalhador exposto a substâncias químicas nocivas, radiações ionizantes e não 
ionizantes, ruídos, vibrações e trepidações ou pressões anormais ao ambiente de trabalho (inciso VI); higiene nos 
locais de trabalho (inciso VII); e sinalização de perigos (inciso VIII). 
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apenas que a efetiva exposição do trabalhador deverá ser comprovada por laudo técnico 

elaborado por médico ou engenheiro do trabalho (§ 1º do art. 58) e que desse documento 

deverão constar informações sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou 

individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e 

recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo (§ 2º do art. 58).  É 

surpreendente que até a presente data a Lei de Benefícios não tenha qualquer previsão 

expressa sobre a ausência de direito ao benefício em caso de uso de EPI ou medidas de 

proteção coletiva (EPC) eficazes, tema constante nos debates doutrinários e jurisprudenciais 

sobre a aposentadoria especial.  

 Analisando os dispositivos legais que regem a matéria – trabalhistas e previdenciários 

- verifica-se a ausência de alguns conceitos básicos. Em primeiro lugar, não há clareza sobre o 

que seria eliminar ou neutralizar o agentes insalubre. Em segundo lugar, não há qualquer 

referência legal sobre a hierarquia das técnicas de proteção, princípio fundamental da Higiene 

Ocupacional44. Por fim, não há clareza sobre as consequências jurídicas de usar determinada 

técnica que elimine ou apenas neutralize o agente.  

 A OIT reconhece a hierarquia como como importante estratégia de gestão de riscos 

ocupacionais. A Organização estabelece quatro formas principais de reduzir a exposição, em 

ordem decrescente quanto à efetividade: a) eliminação do agente no ambiente; b) eliminação 

da exposição do trabalhador ao risco; c) isolamento do risco; e d) proteção do trabalhador 

(COSTA, p. 63).  

 No âmbito regulamentar, o Decreto n° 3.048/1999 não traz qualquer informação 

adicional. A ausência de regras previdenciárias claras – legais e infralegais - foi um dos 

principais motivos da judicialização do tema sobre a eficácia dos EPI para descaracterizar o 

tempo especial, objeto do julgamento do RE 664.335/SC pelo STF em 2014, como será visto 

adiante. 

 Já as normas regulamentadoras, que são o instrumento escolhido pela CLT para 

delimitar os temas relacionados à SST, trazem regramento bastante detalhado dos métodos de 

proteção, especialmente na NR-9, responsável por disciplinar o Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais (PPRA). 

                                                
44 É consenso entre os higienistas que os métodos de proteção devem seguir uma hierarquia, que parte da 
eliminação completa do agente nocivo, com a sua substituição por outro que não agrida a saúde humana e 
termina com a utilização dos equipamentos de proteção individual. A hierarquia parte do pressuposto básico que 
o ideal é eliminar a fonte do risco. Se inviável, afastar a fonte dos trabalhadores. E apenas como último recurso 
impedir o contato do agente com o trabalhador por métodos do proteção individuais. 
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 A NR-9 não trata de insalubridade, tema cuja disciplina compete à NR-15, mas traz 

importantes conceitos no que se refere à eliminação e neutralização dos agentes insalubres. A 

norma prevê, de forma expressa, a hierarquia dos métodos de proteção45.  

 Quanto às hipóteses em que devem ser adotadas medidas de eliminação ou 

neutralização, o item 9.3.5.1. da NR-9 estabelece que a empresa deverá adotar medidas 

suficientes para eliminação, minimização ou controle dos riscos ambientais, toda vez que 

forem identificadas uma ou mais das seguintes situações: a) identificação de risco potencial à 

saúde na fase de antecipação, que se dá antes do início das atividades (item 9.3.2); b) 

constatação de um risco evidente à saúde, na fase de reconhecimento, que se dá após o início 

das atividades, com a efetiva identificação dos riscos (item 9.3.3); c) quando a avaliação dos 

agentes insalubres identificar que superam os limites de tolerância previstos na NR-15 ou, na 

ausência dos valores limites na norma, forem superados os limites de exposição ocupacional 

adotados pela ACGIH; ou d) quando ocorrer um dano efetivo ao trabalhador, identificado 

pelo controle médico, relacionado ao trabalho. 

 A NR-9 utiliza os termos eliminação, minimização ou controle, enquanto a CLT e 

NR-15 utilizam os termos eliminação e neutralização. Eliminação é de fácil compreensão, 

com o mesmo significado da NR-15. Já minimização e controle não tem paralelo na NR-15. 

 Como a NR-9 não promove o enquadramento ou não enquadramento do agente 

insalubre, tendo um escopo mais amplo de ações preventivas, entendo que “controle” refere-

se às medidas efetivas de redução da exposição para níveis não agressivos, isto é, a 

neutralização, e “minimização” seria o controle não efetivo, isto é, incapaz de reduzir a 

exposição do agente a níveis não agressivos, ainda que promova uma redução da 

concentração.  

 O item 9.3.5.2 estabelece a hierarquia dentre os métodos de proteção coletivos: a) 

medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde; 

b) medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes no ambiente de 

trabalho; e c) medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no ambiente 

de trabalho. 

 As medida coletivas são aquelas que controlam os agentes na fonte ou na trajetória 

entre a fonte e o trabalhador. São medidas mais eficientes e mais dispendiosas quando não 

                                                
45 9.3.5.2 O estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de proteção coletiva deverá obedecer à seguinte 
hierarquia: 
a) medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde; 
b) medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes no ambiente de trabalho; 
c) medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no ambiente de trabalho. 



 48 

previstas nos projetos originais de estruturação do ambiente produtivo (OLIVEIRA, 2009, p. 

43).   

 Aplicando-se a regra para o ruído, temos que o dispositivo determina que a empresa, 

em primeiro lugar, promova medidas que eliminem a fonte de ruído. É o caso, por exemplo, 

da substituição completa de uma máquina que produza ruído em níveis agressivos por outra 

que não produza. Se a máquina não puder ser trocada, utiliza-se a medida do item “b”, o 

controle da liberação no ambiente. Seria o caso, por exemplo, de isolar a máquina ruidosa em 

um ambiente da empresa onde os trabalhadores permaneçam por pouco tempo, reduzindo o 

contato com o agente. Por fim, inviável essas alternativas, poderia o empregador adotar um 

filtro antirruído para a máquina.  

 Pela NR-9 (item 9.3.5.4), quando essas medidas não forem tecnicamente possíveis ou 

suficientes, cabem duas alternativas de controle da exposição, também hierarquizadas. Em 

primeiro lugar, a empresa deve promover medidas de caráter administrativo ou reorganização 

do trabalho. Isto é, sem promover qualquer intervenção no meio ambiente do trabalho, deve 

reduzir o contato do trabalhador com a fonte do agente agressivo.  

 Nota-se que a redução da jornada, medida apregoada por críticos do modelo da 

monetização do risco46 como a única solução realmente protetiva na ausência de medidas 

coletivas, está prevista na NR-9. Hoje já seria possível substituir o adicional pela jornada 

reduzida, pelo menos para os agentes em que o tempo de exposição é relevante para 

caracterizar a insalubridade. Para o ruído, como já exposto, a jornada é decisiva para 

caracterização da nocividade, pois o tempo de exposição é fator essencial. Reduzindo o tempo 

de exposição gera-se o efeito automático de reduzir ou eliminar a insalubridade. A redução de 

jornada para fins de prevenção, contudo, é pouco usada47. 

 Se todas essas medidas individuais e coletivas não forem suficientes, cabe à empresa 

utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI). No caso do ruído, seria o plugue ou o 

                                                
46 A expressão é utilizada para criticar o pagamento de adicionais e da aposentadoria especial como forma de 
atuação do Estado na disciplina da insalubridade. As técnicas de prevenção seriam a estratégia contraposta, 
baseada em proteger o trabalhador, e não compensá-lo por estar exposto a um risco ou dano efetivo à sua saúde. 
Importante destacar que não são posições necessariamente antagônicas. Nossas normas regulatórias, inclusive, 
apresentam ambas abordagens. Mas realmente há uma preponderância, nos debates jurídicos, dos instrumentos 
pecuniários. A segurança e saúde do trabalhado, fim das normas sobre o tema, acaba tendo espaço diminuto em 
ações judiciais e estudos doutrinários. O pagamento do adicional de insalubridade e a concessão da 
aposentadoria especial dominam o debate jurídico nacional. 
47 Ao contrário, o mais comum é o exercício de horas extras em ambientes insalubres, o que é um verdadeiro 
contrassenso. Aumenta-se o risco de efetivo adoecimento, pelo maior tempo e contato com o agente nocivo. 
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protetor tipo concha, que impedem que o agente nocivo ruído no ambiente afete o sistema 

auditivo e prejudique a saúde do trabalhador48.  

 As medidas individuais ou relativas ao trabalhador são normalmente as mais simples e 

menos custosas, razão pela qual são identificadas como medidas mínimas ou medidas de 

controle necessário e suficiente (OLIVEIRA, 2009, p. 44).  

 O item 9.3.5.4 estabelece que a utilização de um método de hierarquia inferior deve 

ser aceito: a) na inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva; b) na 

insuficiência da medida adotada; c) durante o período de estudo, planejamento ou 

implantação; ou d) em caráter complementar ou emergencial. 

 Esse complexo regramento da NR-9 não é replicado na NR-15. A NR-15 traz um 

tratamento muito menos detalhado e não aborda a questão da hierarquia das técnicas de 

proteção, repetindo a fórmula genérica da CLT: 

 
15.4 A eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação do 
pagamento do adicional respectivo. 
15.4.1 A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer: 
a)  com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho 
dentro dos limites de tolerância; 
b)  com a utilização de equipamento de proteção individual. 
15.4.1.1  Cabe  à  autoridade  regional  competente  em  matéria  de  segurança  e  
saúde  do  trabalhador,  comprovada  a insalubridade por laudo técnico de 
engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, devidamente 
habilitado, fixar adicional devido aos empregados expostos à insalubridade quando 
impraticável sua eliminação ou neutralização. 
15.4.1.2 A eliminação ou neutralização da insalubridade ficará caracterizada através 
de avaliação pericial por  órgão competente, que comprove a inexistência de risco à 
saúde do trabalhador. 

 

 A NR-15 não estabelece qualquer orientação quanto à hierarquia dos métodos de 

proteção, enquanto a NR-9 estabelece de forma muito clara que a escolha do método de 

proteção (medidas coletivas, medidas administrativas ou equipamentos de proteção 

individual) não é uma decisão discricionária do empregador. O mesmo deve, necessariamente, 

buscar a solução coletiva antes de partir para o uso dos EPI, solução mais simples e 

econômica mas com menor eficiência em termos de proteção.  

                                                
48 A discussão sobre a suposta ineficácia do protetor individual para o agente ruído foi cristalizada pelo STF no 
julgamento do RE 665.334/SC. Isso porque, ao afastar a possibilidade de afastamento do direito à aposentadoria 
especial no caso do uso do EPI para ruído, com base em uma suposta ineficácia incontroversa reconhecida pela 
Corte, acabou por cravar em um precedente jurisprudencial que não há forma adequada de proteger um 
trabalhador do agente ruído só com EPI. O tema será objeto de análise específica nos capítulos 2.3.5 e 5.8, mas 
já antecipamos que tecnicamente a conclusão não é correta. O EPI para ruído é comprovadamente técnica eficaz, 
desde que observados uma série de requisitos.   
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 Portanto, em que pese expressamente prevista na NR-9, não há qualquer disciplina do 

tema da hierarquia dos métodos de proteção no que se refere à caracterização da 

insalubridade, seja para fins trabalhistas, seja para fins previdenciários.  

 

2.3.2. EPI e a neutralização da insalubridade: eficácia e efetividade 

 

 

 Como exposto acima, identificado um ambiente de trabalho insalubre, há duas 

estratégias previstas na CLT para proteger o trabalhador: a eliminação do agente nocivo, 

tornando o ambiente como um todo salubre; ou a proteção do trabalhador, por meio de EPC 

ou EPI, reduzindo o contato efetivo do agente a níveis não agressivos ao trabalhador.  

 A CLT prevê ambas hipóteses nos incisos I e II do art. 191. No entanto, o caput do art. 

191 não dissocia eliminação e neutralização. Ou seja, considera que tanto as intervenções no 

ambiente como a proteção individual do trabalhador são estratégias para “eliminação ou 

neutralização da insalubridade.” 

 No art. 194, tratando especificamente do direito ao adicional de insalubridade, há 

menção à eliminação do risco à saúde, que implica na cessação do direito ao benefício. Em 

que pese não prever expressamente a neutralização, o contexto do art. 194 é diferente do art. 

191. Neste último o que se estabelece é a eliminação ou neutralização da insalubridade. Já o 

art. 194 prevê a eliminação do risco. O que deve necessariamente ser eliminado (se possível) 

é o risco, seja pela eliminação do agente, seja pela neutralização dos seus efeitos, e não o 

próprio agente nocivo (SAAD, 2018, p. 429).  

 A CLT, portanto, equiparou estratégias de eliminação às estratégias de neutralização, 

pelo menos para fins de concessão do adicional49.  No mesmo sentido, a NR-15 estabelece 

que tanto a eliminação como a neutralização afastam o direito ao adicional (item 15.4 da 

norma).  

 Essa equiparação entre os efeitos jurídicos da eliminação e neutralização, 

equipamentos individuais e coletivos, foi encampada pela jurisprudência trabalhista há muito 

tempo. A Súmula n° 289 do TST, de 29/04/1988, estabelece que o uso adequado de EPI afasta 

o direito ao adicional50.  

                                                
49 No capítulo anterior, vimos que a hierarquia é mencionada apenas na NR-9, norma voltada especialmente para 
as políticas de prevenção. A NR-15 não trata da hierarquia. 
50 INSALUBRIDADE. ADICIONAL. FORNECIMENTO DO APARELHO DE PROTEÇÃO. EFEITO. 
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 O verbete deixa claro, contudo, que o mero fornecimento do EPI não é suficiente, 

sendo necessária a demonstração de que as medidas necessárias para garantir sua efetividade 

foram adotadas pelo empregador. Em que pese a legislação não fazer referência a eficiência 

do EPI, o entendimento do TST o faz. O verbete separa de forma clara a mera eficácia do 

equipamento, isto é, sua aptidão técnica para proteger o trabalhador, da sua eficiência para 

proteger de fato o trabalhador, que depende da atuação direta do empregador e do próprio 

trabalhador, para garantir que o equipamento tecnicamente eficaz seja corretamente utilizado. 

 A eficácia do EPI é garantida pelo registro nos órgãos competentes. Isso porque o 

mesmo será submetido aos testes necessários para garantir a capacidade técnica de proteger o 

trabalhador. A efetividade era comprovada pelo registro do EPI no antigo Ministério do 

Trabalho, agora Ministério da Economia, após a realização do teste do mesmo por 

laboratórios credenciados ou autorizados. Só era considerado eficaz o EPI com certificado de 

aprovação (CA).  

 A falta de certificação, inclusive, é falha formal que invalida a política de proteção 

baseada em EPI. Mesmo que o equipamento seja  eficiente, sem CA não tem valor jurídico e 

não gera os efeitos para fins trabalhistas51 e previdenciários52.  

 A MP n° 905, de 11 de novembro de 2019, alterou o art. 167 da CLT, deixando de 

exigir o registro do EPI no Ministério da Economia. Pela redação, o equipamento seria 

considerado eficaz desde que certificado por entidade integrante do Sistema Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Sinmetro ou de laudos de ensaio emitidos 

por laboratórios acreditados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – 

Inmetro. Deixa de existir a etapa de registro do EPI, servindo o selo de aprovação do Inmetro 

como comprovação da eficácia do equipamento.  

 A referida norma não chegou a ser regulamentada, conforme exigido na parte final do 

dispositivo53. Sem acordo político para aprovação, foi editada a MP n° 955, de 20 de abril de 

                                                                                                                                                   
O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o exime do pagamento do adicional de 
insalubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre as 
quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado. 
51 O TST já reconheceu direito ao adicional de insalubridade no caso de fornecimento de EPI não certificado 
(ARR n° 0010360-93.2015.503.0087) e também pelo uso de EPI com o CA vencido (RR n° 0001015-
56.2013.512.0012). 
52  O formulário perfil profissiográfico previdenciário (PPP) exige a identificação do código do CA do 
equipamento. 
53 Art. 167.  O equipamento de proteção individual só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação de 
certificado de conformidade emitido no âmbito do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial - Sinmetro ou de laudos de ensaio emitidos por laboratórios acreditados pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, conforme o disposto em ato da Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.             (Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 
2019) 
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2020, revogando a MP n° 905/19. O objetivo da revogação era editar outra medida provisória 

com o mesmo objeto54, o que não ocorreu até a presente data.  

 De se notar que a mudança promovida pela MP n° 905/2019 não trouxe nenhuma 

mudança estrutural na garantia de eficácia dos EPI. Apenas eliminou a tarefa burocrática de 

registro, por um órgão público, do teste realizado pelos laboratórios acreditados ou 

credenciados55. Até agora a consulta do CA é feita em banco de dados do próprio Ministério 

da Economia56.  

 Importante que parte da regulamentação que viria por força da MP n° 905/2019 foi 

mantida, mesmo após a sua revogação. Em especial, nota-se que a nova portaria que rege o 

CA (Portaria n° 11.347, de 6 de maio de 2020, da Secretaria Especial de Previdência e 

Trabalho do Ministério da Economia), manteve a lógica de exigir os teses de qualidade do 

sistema SINMETRO57 para que o equipamento seja considerado válido: 

 
Art. 3o... 
(...) 
§1º Os EPIs submetidos à avaliação compulsória no âmbito do Sistema Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - SINMETRO, devem ser 
avaliados na modalidade de certificação, por meio de Organismos de Certificação de 
Produtos - OCP nacionais acreditados pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia - INMETRO, em conformidade com os Regulamentos de 
Avaliação da Conformidade - RAC já publicados pelo INMETRO, bem como com o 
estabelecido nesta Portaria no que tange aos requisitos documentais e de marcação. 

 

 Ou seja: independentemente da existência, ou não, do CA, a eficácia técnica dos EPI 

passa a estar vinculada aos testes laboratórios credenciados do SINMETRO e a observância 

                                                
54 Foge do escopo da presente dissertação analisar a possibilidade jurídica dessa reedição, mas parece inviável 
reeditar em 2020 a mesma medida. À luz do § 10 do art. 62 da Constituição Federal, é “vedada a reedição, na 
mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por 
decurso de prazo”. Em que pese não se tratar de hipótese de rejeição ou perda de eficácia, mas sim revogação, o 
STF se manifestou, em situação análoga, ampliando a vedação constitucional. Ao julgar as ADI 5717, 5709, 
5727 e 5716, a Corte firmou tese estabelecendo hipóteses mais amplas de vedação: “É inconstitucional medida 
provisória ou lei, decorrente de conversão de medida provisória, cujo conteúdo normativo caracterize a reedição 
na mesma sessão legislativa, de medida provisória anterior rejeitada, de eficácia exaurida por decurso do prazo 
ou que ainda não tenha sido apreciada pelo Congresso Nacional dentro do prazo estabelecido pela Constituição 
Federal". Assim, não parece possível reeditar, por medida provisória de 2020, a mesma previsão de extinção do 
certificado de aprovação. 
55 A medida é coerente com a tendência de reduzir rotinas e processos administrativos desnecessários, que tem 
como grande referência recente a Lei n° 13.784/19. A referida lei, que traz a “Declaração de Direitos de 
Liberdade Econômica”, tem uma caráter essencialmente principiológico.  Mas é justamente nas normas setoriais 
e que regem as obrigações das empresas que esses princípios serão efetivados. A Lei n° 13.784/19, por si só, não 
tem capacidade de reduzir as obrigações acessórias das empresas previstas em leis especiais. 
56 <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> 
57  O Inmetro disponibiliza endereço para conferir a certificação de qualquer produto ou serviço 
(<http://www.inmetro.gov.br/prodcert/>). 
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dos parâmetros de conformidade do INMETRO. O registro no CA é apenas uma medida 

burocrática de controle. A qualidade é efetivamente garantida pelo teste do produto. 

 A eficácia técnica do equipamento, como dito, não é suficiente para garantir sua 

eficiência. Necessário, portanto, avaliar o que é necessário para que um EPI seja eficiente e 

consiga cumprir seu objetivo de proteger o trabalhador, evitando acidentes e adoecimentos.  

 A NR-6, norma específica para o EPI, traz essa disciplina. O item 6.6.1. elenca as 

medidas que o empregador deve adotar para garantir a efetividade do equipamento: 

 
a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade; b) exigir seu uso; c) fornecer ao 
trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de 
segurança e saúde no trabalho; d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso 
adequado, guarda e conservação; e) substituir imediatamente, quando danificado ou 
extraviado; f) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica; e, g) 
comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada. h) registrar o seu 
fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema 
eletrônico. 

 

 A participação do empregado na busca de eficiência do EPI é fundamental. A ele 

compete, nos termos do item 6.7.1: a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se 

destina; b) responsabilizar-se pela guarda e conservação; c) comunicar ao empregador 

qualquer alteração que o torne impróprio para uso; e, d) cumprir as determinações do 

empregador sobre o uso adequado.  

 Os requisitos previstos na NR-6 são complexos. Exigem efetivamente um programa de 

gestão dos EPI, envolvendo a participação do corpo diretivo da empresa, de técnicos próprios 

ou contratados para gestão adequada dos riscos, avaliando a melhor solução para eliminá-los e 

neutralizados e o envolvimento direto dos trabalhadores. Assim, em que pese ser uma solução 

técnica simples, sob a ótica da eficácia, o uso adequado do EPI como medida de proteção 

eficiente dos trabalhadores é complexa, demandando investimento e tempo para treinamento, 

gestão e controle. 

 Atendidos os requisitos previstos acima, o EPI eficaz era considerado, para fins de 

enquadramento trabalhista, proteção efetiva, afastando o direito ao adicional. Isso até o 

julgamento do RE n° 664.335/SC, que será analisado no capítulo 2.3.3, pelo menos em 

relação ao agente ruído.  

 A legislação previdenciária, seja na relação de custeio, seja na relação de benefícios, 

não é clara nesse tema. Não havia qualquer menção aos equipamentos de proteção individual 

até a edição da Medida Provisória nº 1.729, de 2 de dezembro de 1998, convertida na Lei n° 

9.732, de 11 de dezembro de 1998. 
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 Por meio dessa medida provisória foi introduzido o § 2º do art. 57 da Lei n° 

8.213/1991, com a seguinte redação:  

 
§ 2o Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação 
sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a 
intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua 
adoção pelo estabelecimento respectivo. 

 

 A redação é infeliz, pois não estabelece qualquer consequência ou efeito da declaração 

de informações da empresa sobre o uso de EPC ou EPI. Diferentemente da CLT, que prevê de 

forma expressa que os equipamentos que eliminem ou neutralizem a exposição afastam o 

direito ao adicional, a norma previdenciária é omissa. Também não há qualquer disciplina 

complementar na Lei n° 8.212/1991 e no Decreto n° 3.048/1999. 

 De qualquer forma, a partir da data da publicação da Medida Provisória n° 1.729 de 

03/12/1998, passou-se a condicionar o reconhecimento do tempo de trabalho em condições 

especiais à informação expressa de que a empresa não possuía EPC e/ou EPI eficazes, isto é, 

equipamentos capazes de neutralizar ou reduzir para níveis não agressivos a exposição aos 

agentes insalubres. 

 A atual regulamentação do tema pela Instrução Normativa n° 77/2015 do INSS traz 

disciplina detalhada sobre os efeitos previdenciários do uso do EPI no § 6º do art. 279: 

  
§ 6º Somente será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Individual - 
EPI em demonstrações ambientais emitidas a partir de 3 de dezembro de 1998, data 
da publicação da MP nº 1.729, de 2 de dezembro de 1998, convertida na Lei nº 
9.732, de 11 de dezembro de 1998, e desde que comprovadamente elimine ou 
neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto na NR-06 do MTE, havendo 
ainda necessidade de que seja assegurada e devidamente registrada pela empresa, no 
PPP, a observância: 
I - da hierarquia estabelecida no item 9.3.5.4 da NR-09 do MTE, ou seja, medidas de 
proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e 
utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em 
situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade à implementação do 
EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial; 
II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do 
tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de 
campo; 
III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do MTE; 
IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada 
mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e 
V - da higienização. 

 

 Esses requisitos, de alguma forma, estão espelhados no formulário PPP. Contudo, o 

formulário apenas declara, para cada um desses itens, sim (“S”) ou não (“N”), sem adentrar 

nos detalhes técnicos de cada um desses requisitos. A simplicidade dessa informação binária 
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não é compatível com a complexidade da gestão correta de uma política de prevenção baseada 

em EPI. A discussão será aprofundada no capítulo sobre a prova da insalubridade. 

 A ausência de disposições claras na Lei n° 8.213/1991 e no Decreto n° 3.048/1999 

dividiu o entendimento da doutrina previdenciária, pelo menos até o julgamento do RE n°  

664.335/SC pelo STF em 2014.  

 Manifestavam-se pela impossibilidade do enquadramento quando do uso do 

equipamento individual eficaz Leitão (2007, p. 164), Ibrahim (2003, p. 487), Martins (2004, 

p. 376) e Jorge (2006, p. 228). Verificada a capacidade técnica do equipamento em proteger o 

trabalhador (eficácia), bem como a adoção das medidas necessárias para garantir sua correta 

utilização e aplicação (efetividade), o mesmo afastaria o direito ao enquadramento.  

 Essa visão foi acatada pelo STF no julgamento do RE no 664.335/SC como a tese 

geral, como veremos abaixo. Contudo, a Corte expressamente afastou o entendimento para o 

ruído, limitando a aplicação da tese geral para os demais agentes. 

 Outros autores entendem que mesmo o EPI eficaz, isto é, aquele que neutraliza a 

insalubridade, não é suficiente para afastar o enquadramento, seja porque o direito ao 

enquadramento está ligado ao ambiente insalubre - e não à exposição do trabalhador ao agente 

- razão pela qual é irrelevante o uso do EPI (MARCELO, 2013, p. 161), seja porque o 

fornecimento do EPI seria mero cumprimento da legislação trabalhista, sem qualquer 

relevância para a relação previdenciária (LADENTHIN, 2013, p. 233). 

 Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari (2011, p. 642-643) tem 

posicionamento específico sobre a ineficácia do EPI para o ruído, considerando estudos que 

comprovariam que o mesmo provoca danos à saúde independentemente do seu uso. Nesse 

caso, não há questionamento sobre o valor jurídico do EPI para fins previdenciários, mas a 

própria falta de eficácia do equipamento para proteger o trabalhador:    

 
No que tange ao agente nocivo ruído, a Turma Nacional de Uniformização dos 
Juizados Especiais Federais editou a Súmula n. 9, do seguinte teor: 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. 
Essa interpretação é justificável, pois de acordo com estudos médicos, o ruído 
elevado causa danos, não apenas ao aparelho auditivo, mas provoca alterações 
físicas e psíquicas não evitadas pelo uso do EPI. Os sintomas auditivos geralmente 
são representados por: perda auditiva, zumbidos, dificuldades na compreensão da 
fala. Os sintomas extra-auditivos são alterações do sono e transtornos da 
comunicação, neurológicos, vestibulares, digestivos, comportamentais, 
cardiovasculares e hormonais. (GUADACHOLI, Daniel M. Ávila. Perda auditiva 
induzida pelo ruído – o excesso de barulho no ambiente de trabalho. Disponível em 
<http://www.fonaudiologos.net>. Acesso em 08.03.2009. 
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 A eficácia do EPI é tema da Higiene Ocupacional, não do Direito. Os juristas apenas 

reproduziram, sem qualquer análise crítica, conhecimento de outro ramo científico. A opinião 

jurídica dos autores, nesse sentido, deve ser tomada com a devida cautela58.  

 Em relação à jurisprudência, havia grande divergência até o julgamento do STF sobre 

o tema, especialmente para o agente ruído. Inicialmente, a posição de que o EPI afastava o 

direito, tal qual já assentado pela jurisprudência trabalhista, era a posição prevalente na 

Justiça Federal. Até que alguns precedentes do TRF da 4a Região decidiram em sentido 

contrário, especialmente no que se refere ao agente ruído. 

 Ao julgar incidente de uniformização sobre o tema (PEDILEF n° 2002.50.50.001890-

3), a TNU acolheu a posição firmada nos novos precedentes e editou a súmula n° 9, de 

05/11/2003, na qual assentou que “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.”  

 O STJ tinha outro entendimento, alinhado com o entendimento do TST sobre o tema. 

Ambos tribunais entendiam que o uso de EPI, desde que efetivo, sendo insuficiente o mero 

fornecimento do equipamento, afastava o direito aos benefícios pecuniários59. Contudo, o STJ 

considerava – corretamente - a análise da efetividade do EPI matéria de fato, razão pela qual a 

maioria dos julgados não é apreciada pela Corte, com base na aplicação da Súmula n° 760.  

 O STF pacificou a matéria, de certa forma incorporando ambos entendimentos: o EPI 

eficaz afasta o direito à aposentadoria especial, não bastando a mera declaração nesse sentido 

no PPP (entendimento do STJ e TST). Mas isso não se aplica ao ruído, pela ineficácia dos 

protetores auriculares, confirmando o entendimento da TNU para esse agente específico. 

 A eficácia do EPI também repercute na relação tributária de custeio previdenciário. A 

Lei n° 8.213/1991 não trata do tema, mas a relação de custeio espelha a relação de benefício. 

Uma vez reconhecido que há um ambiente agressivo, e que as medidas de prevenção e 

proteção coletivas e individuais não são suficientes, deve o empregador recolher mensalmente 

o adicional à contribuição prevista no art. 22, inciso II, da Lei n° 8.212/1991, calculada sobre 

a remuneração dos trabalhadores sujeitos ao trabalho insalubre. 

 A Receita Federal do Brasil (Receita ou RFB) prevê justamente essa relação direta 

entre direito à concessão (norma de benefício) e fato gerador (norma de custeio) no § 2º do 

art. 293 da Instrução RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009:  
                                                
58 O tema será aprofundado no capítulo 2.3.4.  
59 REsp 584859/ES; REsp 720.082/MG; AgRg no AREsp 17906 / PR 
60 A pesquisa de jurisprudência no site do STJ com os termos “ EPI” e “aposentadoria especial” apontou 50 
acórdãos. Acrescentando o termo “súmula 7/STJ”, há retorno de 37 resultados.  
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Não será devida a contribuição de que trata este artigo quando a adoção de medidas 
de proteção coletiva ou individual neutralizarem ou reduzirem o grau de exposição 
do trabalhador a níveis legais de tolerância, de forma que afaste a concessão da 
aposentadoria especial, conforme previsto nesta Instrução Normativa ou em ato que 
estabeleça critérios a serem adotados pelo INSS, desde que a empresa comprove o 
gerenciamento dos riscos e a adoção das medidas de proteção recomendadas, 
conforme previsto no art. 291. 

 

 Com a definição do STF, temos que o uso de EPI eficaz afasta o direito à 

aposentadoria especial e, consequentemente, descaracteriza o fato gerador da contribuição 

social. Se não é fornecido equipamento ou se o mesmo não é eficaz e efetivo, há direito ao 

enquadramento do período como especial e o respectivo dever de custeio da empresa. 

 No entanto, essa regra não se aplica ao ruído. Com efeito, por força da decisão do RE 

n° 664.335/SC, a Receita editou o ato declaratório interpretativo RFB nº 2, de 18 setembro de 

2019, esclarecendo que o fornecimento do EPI nos casos em que não há neutralização da 

nocividade mantém o direito ao enquadramento do tempo como especial e, 

consequentemente, há necessidade de recolhimento da contribuição adiciona. Aplica-se o 

referido ato para o agente físico ruído. 

 Jorge et alii (2020, p. 87) sustenta que o reconhecimento administrativo ocorreu 

apenas pela incorporação do entendimento no Manual de Tempo Especial, aprovado pela 

Resolução INSS n° 600, de 10/08/2017. Contudo, é certo que a decisão do STF gerou a 

mudança do entendimento administrativo do INSS, que passou a enquadrar todos os períodos 

com exposição a ruído acima do limite, ignorando a informação do uso de EPI eficaz, mesmo 

para o período anterior. 

 A dúvida que se coloca é se o reflexo tributário pode ocorrer a partir da decisão 

judicial, considerando que não houve mudança normativa. A Receita passou a entender que, 

desde que o STF mudou seu entendimento, as empresas deveriam ter iniciado os 

recolhimentos do Adicional do SAT. O entendimento contrário considera que apenas a partir 

do momento em que a Receita mudou seu entendimento é que seria possível iniciar a 

tributação, sem poder retroagir para alcançar fatos passados (JORGE; et alii, 2020, p. 89). 

 

2.3.3. Julgamento do RE n° 664.335/SC: o EPI como técnica juridicamente eficaz 
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 Contextualizado o conjunto de normas jurídicas que disciplinam o tema do EPI, a 

evolução da jurisprudência e o entendimento doutrinário sobre o tema, aprofundarei à análise 

do julgamento do RE no 664.335/SC STF, iniciada no capítulo anterior.  

 Como exposto acima, a legislação previdenciária, diferentemente da trabalhista, não 

prevê de forma expressa que o tempo especial deixará de ser assim considerado se forem 

utilizados equipamentos de proteção individual ou coletiva que neutralizem os agentes 

insalubres. E que essa lacuna tornou o tema controverso na doutrina e jurisprudência.   

 O RE no 664.335/SC teve sua repercussão geral reconhecida com a fixação do tema n° 

555 - “Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual - EPI como fator de 

descaracterização do tempo de serviço especial.” O recurso tratava exclusivamente sobre o 

direito à aposentadoria especial, não tratando das normas trabalhistas sobre o tema. 

 No julgamento, o STF assentou uma tese geral, aplicável para todos os agentes 

agressivos, e outra específica para o agente físico ruído, que era o objeto do caso concreto 

submetido à Corte. 

 A tese principal adotada pelo STF foi de que o uso do EPI eficaz descaracteriza o 

tempo especial:  

 
Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria 
especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, 
de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá 
respaldo constitucional à aposentadoria especial. 

 

 A posição era defendida pelo INSS. O EPI eficaz, isto é, comprovadamente capaz de 

neutralizar o agente insalubre, e devidamente manejado pelo empregador, observando as 

normas aplicáveis quanto à escolha, aquisição, treinamento, manutenção, higienização e 

substituição, sempre com respaldo técnico de profissionais habilitados, é instrumento válido 

para afastar o direito à aposentadoria especial e, consequentemente, o dever de recolher a 

alíquota do adicional do SAT. Esse era o entendimento da autarquia desde a alteração 

legislativa do final dos anos 1990. 

 A tese principal também é alinhada com a jurisprudência consolidada do TST até 

então, que deu origem à Súmula no 448 da referida Corte, e embasou o entendimento do STJ 

sobre o tema. Assim, a partir do julgamento do STF, o fornecimento do EPI passou a ser 

considerado um instrumento adequado e efetivo de proteção do trabalhador, afastando o 

direito ao adicional de insalubre, à aposentadoria especial e a descaracterização do fato 

gerador da contribuição adicional do SAT. 
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 No entanto, o julgamento não se limitou a essa tese principal. O STF adotou solução 

inversa para o ruído, agente nocivo objeto do caso concreto. Antes de analisar a tese 

secundária, é necessário abordar o tema da efetividade do EPI do ruído em termos técnicos. 

 

2.3.4. EPI para ruído: premissas técnicas 

 

 

 Antes de analisar o julgamento do STF sobre o tema do EPI para o agente ruído, é 

necessário buscar informações técnicas corretas.  

 O julgamento do RE no 664.335/SC se deu sobre a premissa de que os estudos 

técnicos na área de Higiene Ocupacional e Medicina do Trabalho são categóricos sobre a 

ineficácia do EPI para proteger o trabalhador exposto a ruído ocupacional. Esse consenso 

técnico, fundamental para o endereçamento da disputa jurídica, não existe. Não por acaso, 

diversos especialistas na área da Higiene Ocupacional vêm se manifestando sobre o tema nos 

últimos anos, questionando a base técnica do julgamento do STF sobre o tema do ruído. 

 Uma manifestação técnica recente, em especial, deve ser analisada com maior 

cuidado. A ABNT divulgou em Junho de 2019 um relatório técnico61 (ABNT. COMISSÃO 

DE ESTUDOS, 2019), com a participação de diversos especialistas, para analisar justamente 

a validade científica das premissas adotadas pelo STF, em especial aquelas adotadas nos votos 

dos Ministros Fux e Barroso. 

 Uma das primeiras afirmações do estudo é no sentido de destacar o papel residual do 

EPI, partindo-se do pressuposto da hierarquia dos métodos de proteção, mas, 

simultaneamente, reforçar a sua aptidão técnica para garantir uma proteção efetiva:  

 
EPI: a última linha de defesa contra o agente físico ruído é o Equipamento de 
Proteção Individual (EPI), neste caso, os protetores auditivos ou protetores 
auriculares. O principal objetivo do uso de protetores auditivos é reduzir o nível de 
ruído excessivo que chega ao ouvido do trabalhador até um nível que não cause 
danos ao seu sistema auditivo. O protetor auditivo fornece uma barreira para o ruído, 
impedindo que uma parcela deste chegue ao ouvido do indivíduo através de 
mecanismos que atenuam o ruído. A implementação do protetor auditivo é de fácil 
aplicação e baixo custo em relação as medidas de proteção coletiva, sugere-se 
condições de segurança e dispensa planejamento mais elaborado para controlar o 
ruído. O protetor auditivo deve ser adequado tecnicamente a intensidade de ruído à 
que o trabalhador está exposto e deve considerar o tipo de atividade realizada, além 
do conforto oferecido. (ABNT. COMISSÃO DE ESTUDOS, 2019, p. 8) 

                                                
61 Participaram da elaboração do relatório: Rafael Pol Fernandes (coordenador), Rafael Gerges (secretario), 
Samir Gerges, Cristiane Simões, Rodrigo Gris de Souza, Alex Cortez Silva, Rafael Florentino, Pedro 
Varteresian, Cláudia Costa Dominguite, Sidnei Ferri, Cauê Gomes, Wellington Naves, Cassia Alves dos Santos, 
Jeremias Mayer, Rafael Rodrigues, Leonel Regazzini e Paula Brito. 



 60 

 

 Esse ponto é relevante, pois foi expressamente considerado no julgamento. O EPI não 

pode ser equiparado aos métodos de hierarquia superior, pelo menos no que se refere à sua 

eficiência. Essa é uma premissa técnica incontroversa. Ademais, o EPI, para proteger 

efetivamente, deve vir acompanhado de ações complementares e monitoramento, sob pena de 

ser apenas uma aparência de proteção, uma medida meramente burocrática. 

 O documento descreve o que se pode admitir como EPI para ruído, identificando dois 

tipos básicos de equipamento com essa função: plugues e conchas (ABNT. COMISSÃO DE 

ESTUDOS, 2019, p. 8). Estes podem ser variações, como os diversos tipos de plugue 

(espuma, silicone, fibra de vidro) e a concha, que pode ser independente ou acoplada em 

capacete. Cada um desses equipamentos tem uma característica específica, que deve ser 

considerada quando do planejamento do seu uso.  

 As características da empresa e do trabalho individual de cada trabalhador deve ser 

avaliada, por força de diversos aspectos que influem diretamente na eficiência do 

equipamento, como o conforto, o nível de atenuação, a necessidade de comunicação maior ou 

menor com o uso do aparelho, o tamanho do equipamento, o uso de outros equipamentos de 

proteção, a temperatura do ambiente, a presença de alguma doença no ouvido do trabalhador, 

etc. As características do trabalho e do trabalhador indicarão quando um equipamento é mais 

ou menos adequado (ABNT. COMISSÃO DE ESTUDOS, 2019, p. 9-11). 

 O documento destaca que o Brasil utiliza de critérios rigorosos para aferição do nível 

de atenuação promovido pelos EPI, isto é, a análise de eficácia62:  

 
No Brasil, desde o início da década de 2000 o MTb exigiu que fossem realizados 
ensaios de atenuação de ruído pelo método subjetivo seguindo as diretrizes definidas 
pela Norma ANSI S12.6 – Método B, com pessoas. Nesse método as pessoas que 
realizam o ensaio não possuem experiência na colocação do protetor auditivo e nem são 
supervisionadas/orientadas na colocação durante o ensaio. Esse método é conhecido 
como Método B, e o resultado de atenuação obtido é muito semelhante ao obtido em 
campo pelo usuário. Dessa forma, os resultados de atenuação de protetores auditivos 
utilizados e ensaiados no Brasil, são muito próximos da atenuação obtida pelos 
usuários/empregado. (ABNT. COMISSÃO DE ESTUDOS, 2019, p. 12) 

 

 Respondendo a diversos questionamentos em forma de quesitos, o documento ainda 

atesta: 

                                                
62 Segundo os autores, o “padrão ouro” dos testes de EPI para ruído são realizados com pessoas, para avaliar o 
uso real em situações de campo. Por isso é denominado de método subjetivo, ou Real Ear Attenuation at 
Treshold (REAT) (ABNT. COMISSÃO DE ESTUDOS, 2019, p. 11). 
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1) o uso de EPI eficaz, observado um plano de conservação auditiva, com escolha 

correta, treinamento, higienização, treinamento e motivação, é eficiente para proteger 

o trabalhador (p. 12-14); 

2) o ruído afeta significativamente apenas o ouvido. Os demais órgãos não 

absorvem quantidades significativas de energia (apenas 0,1016% da energia das ondas 

sonoras, p. 15), salvo para pressões sonoras elevadíssimas, normalmente decorrentes 

de explosões, que equivalem a uma pressão sonora de 190 a 205 dB(A) (p. 15); 

3) Não é verdadeira a informação que “o ruído atravessa o crânio através da via 

óssea atingindo a cóclea e o órgão de corti”, o que tornaria o EPI ineficaz, salvo para 

níveis de ruídos contínuos superiores à 120 dB(A). O nível de ruído transmitido pelos 

ossos do ouvido é de 40 a 50 dB(A) menor que o ruído transmitido pelo ar (p. 15-17); 

4) Há evidencias, apontadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que o 

ruído acima de 70 dB(A) pode desencadear problemas cardíacos, aumento de pressão, 

stress, distúrbios do sono e efeitos psicológicos (p. 18). Mas não há certeza sobre 

exatamente qual a pressão sonora que desencadeia essas doenças e sabe-se que os 

efeitos extra auditivos tem nexo causal com outras doenças, dependendo dos hábitos 

do indivíduo e seu modo de vida (p. 18). Outrossim, a mera pressão sonora não é 

suficiente para definir a nocividade: “deve-se levar em consideração outros aspectos 

como: forma do espectro do ruído, a presença de ruído tonal, se ele é cíclico ou 

repetitivo, frequência de ocorrência, horário de ocorrência, duração de ocorrência e 

outros.” (p. 18); 

5) O mero fornecimento do EPI não garante proteção suficiente, sendo necessário 

garantir seu uso correto (p. 18); 

6) A substituição do protetor é fundamental para garantir a redução do nível de 

pressão sonora testada em laboratório. O EPI usado vai perdendo eficácia com o uso 

(p. 21); 

7) O protetor deve ser utilizado durante todo o período de permanência em 

ambiente com ruído elevado. Estudos demonstram que poucos minutos de ouvido 

desprotegido reduzem a proteção global do equipamento (p. 24);  

8) O PPP traz poucas informações sobre a eficiência do equipamento. A proteção 

através da utilização do protetor auditivo vai muito além de apenas fornecer e registar 

a data de entrega do EPI ao empregado, informações previstas no documento (p. 25); e 

9) O atendimento das disposições das NR-6 (EPI), NR-7 (programa de controle 

médico de saúde ocupacional - PMCSO), NR-9 (programa de prevenção de riscos 
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ambientais - PPRA) e NR-15 (insalubridade) garante a proteção do trabalhador pelo 

uso de EPI (p. 25). 

 O documento, elaborado por especialistas da área em meados de 2019, é um fonte 

importante de informação, que afasta parte das conclusões adotadas no precedente do STF. 

 Há farta literatura técnica e médica sobre o tema do ruído ocupacional. Sendo um 

problema global, encontram-se estudos em diversos países avaliando as relações entre 

doenças, ruído ocupacional e estratégias de prevenção. O uso de EPI é constantemente 

mencionado como parte da estratégia de proteção auditiva em países europeus, Canadá e 

Estados Unidos, além de muitos países em desenvolvimento.  

 Há muitos estudos recentes relacionando a efetividade do EPI para ruído e o 

treinamento correto. No Brasil, podemos mencionar o trabalho de Sonego, Santos Filha e 

Moraes (2015), que compara a efetividade do EPI do tipo espuma moldável com e sem 

treinamento, com indicativo de que o correto treinamento aumenta significativamente o nível 

de proteção. No exterior, o mesmo resultado foi encontrado em estudos no Canadá 

(MARTIN; et alii, 2019) e Holanda (VERBEEK; et alii, 2017). 

 Há também estudo indicando que o uso do protetor auricular excessivamente protetivo 

pode gerar efeito contrário: reduzir excessivamente o nível do ruído, que pode trazer 

desconforto e prejuízo para a comunicação, sem qualquer vantagem para o trabalhador e 

aumentando o risco de outros tipos de acidente de trabalho (REINHOLD; KALLE; PAJU, 

2014). 

 A informação técnica correta e a percepção de risco são importantes para a 

conscientização dos trabalhadores sobre a importância do uso do EPI (TINOCO; et alii, 

2019). Tanto o conforto quanto a capacidade de comunicação do usuário devem ser 

considerados na escolha do equipamento (GERGES, 1995). 

 O julgamento do RE no 664.335/SC não recebeu contribuições significativas de 

técnicos e especialistas. Formalmente, encontramos no processo uma manifestação técnica63 

apresentada pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), que atuou no processo 

como amicus curiae. Cotejando as citações dos Ministros Fux e Barroso com trechos do 

parecer, é possível verificar que o mesmo exerceu forte influência na estruturação dos votos. 

 Em síntese Carvalho (2014) assenta as seguintes premissas técnicas: 

1) O EPI é o último nível da hierarquia, devendo ser prestigiadas as técnicas de 

proteção coletiva; 

                                                
63  Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/Consultar 
ProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=4170732> 
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2) O mero fornecimento do EPI não é suficiente para garantir sua eficiência. É 

necessário instituir e cumprir um programa de proteção acústica; 

3) A implantação e fiscalização do programa de proteção é competência do 

serviço especializado de segurança e medicina do trabalho (SESMT), o que é 

problemático porque 99% das empresas brasileiras não contam com esse serviço; 

4) Pesquisa de 2012 demonstra que a maioria os profissionais de SST não 

justificam e fundamentam a escolha dos EPI; 

5) O uso intermitente do EPI para ruído reduz bastante sua eficácia; 

6)  O LTCAT não é o documento adequado para registrar as informações sobre o 

uso de EPI, sendo necessário um laudo de engenharia; 

7) As diferenças entre o valor do laboratório e no campo decorrem da escolha do 

equipamento, do treinamento, da movimentação do trabalhador e do uso inadequado; 

8) Em 2014 a empresa 3M apresentou equipamento para medir com precisão o 

nível de atenuação, permitindo a substituição da metodologia subjetiva até então 

utilizada; 

9) A efetividade depende do uso adequado, qualidade da vedação, atenuação ao 

longo do tempo de uso, higienização e conservação; e 

10) Há muitas doenças e problemas relacionados ao ruído, sendo a perda auditiva 

apenas uma delas.  

 Dentre os aspectos mais relevantes do parecer, destaca-se a demonstração que o uso de 

EPI depende de um complexo plano de avaliação, manejo e controle, com acompanhamento 

por um profissional habilitado. Sem isso, é difícil estabelecer o nível de proteção real de um 

protetor auditivo. O entendimento é o mesmo da literatura supra mencionada e confirma o 

entendimento apresentado no estudo da ABNT de 2019. 

 O parecer aponta para a falta de um documento formal para registrar esse 

acompanhamento, indicando que o LTCAT não é adequado para esse fim, por ser um registro 

do ambiente de trabalho, e não de cada trabalhador. Sugere para essa finalidade um laudo de 

engenharia. 

 Outro ponto relevante é a crítica quanto ao método de atenuação, que desconsidera a 

realidade de cada trabalhador, como o conforto, a forma de uso e características físicas. 

 O documento também apresenta um rol de doenças e problemas gerados pelo ruído 

ocupacional, para além da perda auditiva. Ocorre que o parecer não indica que esses 

problemas estão diretamente relacionados ao ruído que chega no ouvido. Ou seja: os 
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problemas neurológicos, cardíacos e hormonais dependem da hipersensibilização do sistema 

auditivo. Se o uso do EPI for efetivo, todos esses problemas serão evitados. 

 A falta de profissionais habilitados e conhecimentos dos técnicos de SST é informação 

relevante. A eficiência do EPI depende desses profissionais, que acabam não tendo 

conhecimentos suficientes ou adotando posturas tecnicamente adequadas. A manifestação 

aponta para um problema crônico de formação inadequada dessa mão-de-obra no Brasil. 

 Por fim, a conclusão do documento é pobre comparando com a complexidade das 

informações apresentadas: “o uso de EPI não elimina, nem neutraliza, os riscos à saúde do 

trabalhador.” As informações do próprio parecer demonstram que o EPI pode sim neutralizar 

os riscos à saúde, desde que acompanhado de uma política de gestão por um profissional bem 

treinado.  

 Outro documento disponível na internet, mas não localizado no processo ou 

mencionado nos votos, é o laudo técnico de Paulo Rogério de Albuquerque (2014), 

supostamente endereçado para a Corte para julgamento do recurso extraordinário. O autor, 

contudo, não faz uma revisão completa da literatura, apresentando apenas argumentos 

favoráveis à seu entendimento e citações selecionadas para demonstrar que o EPI é 

tecnicamente ineficaz.  

 Alguns aspectos do documentos estão incompletos e induzem o leitor a erro. Por 

exemplo, na parte em que afirma que a transmissão pela via óssea sonora torna o EPI ineficaz 

(ALBUQUERQUE, 2014, p. 12), sem delimitar que isso não ocorre para qualquer nível de 

ruído. Outros aspectos do texto são essencialmente opinativos e baseados na visão do autor 

sobre como deve ser interpretada a legislação.  

 O voto do Ministro Fux menciona a opinião de Irineu Antônio Pedrotti. É do autor a 

afirmação de que o ruído transmite-se pelos ossos, razão pela qual a proteção do canal 

auditivo não é suficiente (PEDROTTI, 1998, p 538): 

 
“Os equipamentos contra ruído não são suficientes para evitar e deter a progressão 
dessas lesões auditivas originárias do ruído, porque somente protegem o ouvido dos 
sons que percorrem a via aérea. 
O ruído origina-se das vibrações transmitidas para o esqueleto craniano e através 
dessa via óssea atingem o ouvido interno, a cóclea e o órgão de Corti.” 

 

 A informação, como vista acima, não é completa. Nem todo ruído provoca dano pela 

vibração óssea. Apenas níveis muito elevados teriam potencial para provocar danos, mesmo 

que protegido o canal auditivo.  
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 Sobre essa opinião técnica, Jorge et alii (2020, p. 102) entendem que está 

desatualizada, já que datada de 1998, o que autorizaria o STF a considerar estudos posteriores 

para rever sua posição. No entanto, o julgamento não fixou a data limite do conhecimento 

aplicado. Não há como afirmar que o STF decidiu com informações desatualizadas, não tendo 

acesso aos estudos posteriores a 1998. 

 Outro posicionamento técnico, expressamente mencionado no voto do Ministro 

Barroso, é do médico Airton Kwitko. O voto não indica expressamente fonte da informação, 

mas a citação dá a entender que o médico seria a favor da tese da ineficácia do EPI. Contudo, 

o próprio Kwitko (2017) publicou um artigo desqualificando tecnicamente a decisão, 

apresentando incorreções técnicas graves nas premissas adotadas pelo STF. 

 Também tem manifestação conflitante com aquilo que foi adotado no julgado Samir 

Gerges, um dos autores do parecer da ABNT supra mencionado. É citado pelo Ministro 

Barroso como fonte para atestar a falta de confiabilidade da redução do EPI em campo. 

Contudo, o próprio autor garante a confiabilidade dos testes de EPI no Brasil pela 

metodologia subjetiva, tratando da suposta ineficiência como decorrência do uso incorreto, 

pelos motivos já expostos. 

 Por fim, é mencionado no voto do Ministro Barroso o entendimento técnico de 

Fantazzini e Sanches no Manual Sesi – Técnicas de Avaliação de Agentes Ambientais:  

 
No laboratório, os protetores são novos, são colocados por pessoas experientes no 
perfeito ajuste do protetor e orientados/supervisionados por experts dos fabricantes; 
além disso, não há nenhuma interferência negativa dos protetores com outros EPIs. 
No campo, os protetores não são novos, são colocados de forma deficiente, recebem 
interferências de outros EPIs na sua perfeita vedação acústica, e ainda mais: não são 
usados todo o tempo. 

   

 Ocorre que, nesse trecho do Manual, os autores não estão desqualificando os EPI. 

Simplesmente estão indicando que o responsável pela gestão do equipamento deve considerar 

metodologias que consideram as perdas de eficiência provocadas pelo uso real do 

equipamento. Eis o trecho omitido, imediatamente seguinte ao citado:  

 
Para este último caso, há maneiras de considerar os tempos de não-uso do protetor. 
Para os outros desvios há fatores de correção que são recomendados pelo NIOSH, e 
que diferem de acordo com o tipo de protetor: 25% de desconto para protetores 
circum-auriculares, 50% de desconto para os protetores de inserção de espuma de 
expansão lenta e 70% de desconto para os protetores de inserção pré-moldados 
(polímeros de forma fixa). Esses descontos devem ser aplicados ao NRR nominal 
(de fábrica) antes de serem usados na equação básica do método n° 2. (SERVIÇO 
SOCIAL DA INDÚSTRIA. DEPARTAMENTO NACIONAL, 2007, p. 139-140) 
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 Na sequência, os autores orientam a melhor forma de se fixar a eficiência real, 

garantindo a escolha correta do EPI. Ou seja: reconhecem a eficácia do equipamento, mas 

recomendam cautelas para que o mesmo proteja de forma eficiente o trabalhador. 

 Assim, nenhum dos técnicos citados no voto do Ministro Barroso atesta que o EPI é 

ineficaz. Os demais autores citados são todos juristas, razão pela qual baseiam-se na opinião 

técnica de terceiros ou na interpretação jurídica do tema, sem aprofundamento na área de 

Higiene Ocupacional.  

 Pelas limitações e escopo do presente trabalho, não será feita uma revisão da completa 

da literatura técnica sobre o tema do uso de EPI para ruído. Porém, algumas premissas estão 

bastante sólidas em todas as manifestações, e podem ser tomadas como representativas de um 

consenso sobre o tema: 

1) a eficiência do EPI depende de um programa complexo que envolve a escolha, 

treinamento, gestão, manutenção e higiene dos equipamentos;  

2) o sucesso da medida depende de uma avaliação individual de cada trabalhador;  

3) a existência de profissionais habilitados para estruturação do uso é fundamental 

para sucesso do programa;  

4) atendidos esses pressupostos o EPI é eficaz (tecnicamente apto a proteger) e efetivo 

(realmente protege o trabalhador no uso real);  

5) níveis de ruído muito elevados – acima de 120 dB(A) - impedem a proteção 

completa do trabalhador com o uso de EPI, pois o ruído poderá atingir o sistema 

auditivo pela transmissão óssea;  

6) os documentos previdenciários (PPP e LTCAT) não trazem as informações 

completas para a análise da efetividade do EPI; e  

7) o EPI deve ser solução complementar e alternativa, considerando a hierarquia dos 

métodos de proteção e a maior complexidade de elementos para seu uso ser efetivo.  

 

 

2.3.5. Julgamento do RE no 664.335/SC e a tese secundária: o dogma da ineficácia do 

EPI para ruído 

 

 O agente ruído tem um tratamento único no que se refere à eficácia do EPI. Como 

exposto acima, o STF adotou o entendimento de que o EPI eficaz afasta o direito à 

aposentadoria especial, mas expressamente afastou a aplicação desta tese para o agente ruído, 

sob o fundamento de que não existe até o momento EPI apto a proteger os trabalhadores 
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expostos a este agente. Ou seja: a tese principal não se aplica ao ruído, pela impossibilidade 

técnica dos EPI (conchas e plugues) protegerem o trabalhador.  

 No que se refere ao ruído, o julgamento merece uma análise detida, pois maneja 

diversas premissas técnicas e jurídicas – algumas equivocadas, incompletas e sem 

comprovação científica - além de avançar explicitamente em matéria fática de Higiene 

Ocupacional. A decisão, por outro lado, aponta para algumas inconsistências regulatórias do 

modelo brasileiro que demandam solução. 

 O primeiro ponto é a declaração do STF no sentido de que “a eliminação das 

atividades laborais nocivas deve ser a meta maior da Sociedade - Estado, empresariado, 

trabalhadores e representantes sindicais - que devem voltar-se incessantemente para a defesa 

da saúde dos trabalhadores”.  

 Realmente, não há qualquer dúvida que ambientes de trabalho adequados é o desejo 

do constituinte e deve orientar a interpretação das normas jurídicas relacionadas ao meio 

ambiente do trabalho. Em especial, acerta a Corte em tratar a eliminação como meta e não 

como uma imposição normativa. No decorrer dos capítulos anteriores nos posicionamos sobre 

a inviabilidade de eliminar agentes insalubres sem, simultaneamente, eliminar a própria 

atividade ou impactar sensivelmente setores produtivos inteiros. Ademais, como visto no 

capítulo 2.3, ainda que a eliminação dos riscos seja a meta, a Constituição Federal previu 

como princípio o dever geral de redução dos riscos.  

 Diretamente relacionada a essa diretriz pela eliminação, solução ideal mas de difícil 

implementação, emergiu o tema da hierarquia dos métodos de proteção. O voto do Ministro 

Barroso, em especial, aponta o problema do desenho regulatório brasileiro em relação à falta 

de clareza quanto a esse tema.  

 O Ministro Barroso64 afirma em seu voto que seria irracional equiparar os efeitos do 

uso do EPI para o ruído às demais medidas de neutralização e eliminação do agente no 

próprio ambiente, pois os incentivos econômicos induziriam o empregador a sempre utilizar o 

EPI, solução de implementação mais fácil e de menor custo.  

                                                
64 Trecho do voto: “42. Merecem destaque algumas questões suscitadas pelo entendimento dominante em sede 
doutrinária e jurisprudencial. Primeiro, ele reafirma a prioridade dos equipamentos de proteção coletiva em face 
dos individuais, algo que - como visto - já fora consignado nas Normas Regulamentadoras n. 6 e 9 do Ministério 
do Trabalho. Nada obstante isso, considerar que a declaração, por parte do empregador, acerca do fornecimento 
de EPI eficaz consiste em condição suficiente para afastar a aposentadoria especial, e, como será desenvolvido 
adiante, para obter relevante isenção tributária, cria incentivos econômicos contrários ao cumprimento dessas 
normas. Com efeito, se os equipamentos de proteção individual tendem a ser mais baratos que os de proteção 
coletiva, e também são idôneos à obtenção da isenção do SAT Especial, não parece haver dúvidas sobre qual 
será a solução mais econômica para o empregador: a priorização dos EPIs em detrimento dos EPCs, ao contrário 
do que dispõem as NRs 6 e 9 do Ministério do Trabalho e o conhecimento técnico padrão sobre o assunto.” 
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  No capítulo 5.9 mencionaremos uma comparação econômica entre não proteger o 

trabalhador, protegê-lo com o uso de EPI e protegê-lo com medidas coletivas. As medidas 

coletivas são, de fato, mais complexas e dispendiosas no curto prazo, ainda certamente mais 

vantajosas no longo prazo, inclusive em termos econômicos. 

 No entanto, a mesma premissa – necessidade de observância da hierarquia – não foi 

considerada na tese principal. Ora, se o EPI para ruído não é eficaz pois é a última medida na 

hierarquia dos métodos de proteção, o mesmo raciocínio deveria ser estendido para todos os 

outros agentes. Ainda que perfeitamente válida a colocação, não há porque considerá-la para 

o ruído mas afastá-la para os demais agentes.  

 A alegação do INSS de ausência de prévio custeio foi afastada pelo STF, sob o 

fundamento de que a aposentadoria especial é benefício criado na própria Constituição, 

prescindindo de fonte de custeio explícita. Sua fonte de custeio específica, criada em 1998, 

apenas ampliou o financiamento geral do benefício. 

 Ainda na seara tributária, o julgado faz menção ao art. 10 da Lei n° 10.666/2003, que 

teria estabelecido incentivo econômico às empresas que fornecem equipamentos de proteção: 

 
Por outro lado, o art. 10 da Lei nº 10.666/2003, ao criar o Fator Acidentário de 
Prevenção-FAP, concedeu redução de até 50% do valor desta contribuição em favor 
das empresas que disponibilizem aos seus empregados equipamentos de proteção 
declarados eficazes nos formulários previstos na legislação, o qual funciona como 
incentivo para que as empresas continuem a cumprir a sua função social, 
proporcionando um ambiente de trabalho hígido a seus trabalhadores. 

 

 Nem o art. 10 da Lei n° 10.666/2003, nem a regulamentação do FAP pelo Decreto n° 

3.048/1999, fazem qualquer menção à redução da contribuição adicional para a aposentadoria 

especial pelo fornecimento de equipamentos de proteção. O próprio FAP não incide sobre a 

contribuição adicional, mas apenas à contribuição para custear os benefícios acidentários, o 

SAT. O que é reduzida ou majorada em até 50% é a alíquota de 1, 2 ou 3% do SAT, não 

havendo qualquer repercussão na contribuição adicional de 6, 9 ou 12% sobre a remuneração 

dos trabalhadores expostos.  

 Nesse ponto, a afirmação do acórdão está incorreta. Confundiu a hipótese de 

incidência do SAT, esse sim diretamente relacionado ao nível de concessão de benefícios 

acidentários pela incidência do FAP, com a hipótese de incidência do adicional do SAT, que é 

uma alíquota fixa que incide sobre a remuneração do empregado exposto, sem qualquer 

possibilidade de majoração ou redução. A incidência do adicional do SAT é binária: há 

exposição ao agente, incidindo o tributo; ou não há exposição, e o tributo não incide. O fato 
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do trabalhador usar o EPI para ruído com base na decisão do STF não gera nenhuma 

consequência para a incidência do adicional do SAT: ele incide integralmente, aplicando-se 

alíquota de 6%. 

 Sobre o risco social coberto pelo benefício, o STF assentou que é “indispensável que o 

indivíduo trabalhe exposto a uma nocividade notadamente capaz de ensejar o referido dano, 

porquanto a tutela legal considera a exposição do segurado pelo risco presumido presente na 

relação entre agente nocivo e o trabalhador.” 

 A ideia de risco presumido é tecnicamente inadequada. Risco é relação entre a 

probabilidade da ocorrência do dano e sua gravidade. Não há qualquer presunção nessa 

relação probabilística. Ao contrário, o risco deve ser comprovado de forma efetiva e 

quantificado em termos probabilísticos. O que pode ser presumido é um perigo. A 

aposentadoria especial, contudo, tem como hipóteses de incidência os agentes insalubres. 

Estes demandam a comprovação de que há um risco efetivo à saúde. O dano a saúde é 

irrelevante, mas o risco efetivo é essencial65.  

 Afirma-se ainda no acórdão que, se existir dúvida sobre a real eficácia do EPI, deve 

ser reconhecido o direito ao benefício. Não fica claro aqui se o STF está tratando da eficácia 

ou da eficiência. A eficácia é atestada pelos testes técnicos de laboratórios credenciados. Se 

há dúvida quanto a eficácia de um EPI devidamente certificado, a presunção deve ser em 

sentido contrário: até que um teste demonstre que o equipamento não entrega a proteção 

técnica aprovada e informada pelo fabricante, presume-se que ele é adequado.  

Já a eficiência de um EPI depende de uma análise individual de cada EPI, cada 

trabalhador e cada empresa, nos termos da NR-6. É importante que a empresa demonstre que 

atendeu aos requisitos da referida norma, pois é o conjunto de ações nela prevista que validará 

o uso de EPI como uma política eficiente de proteção.  

Nesse sentido, a decisão parece fazer referência à eficiência do EPI. Não seria 

razoável que se questionasse a eficácia de um aparelho devidamente registrado e cuja 

comercialização foi autorizada em cada caso concreto de análise do pedido de aposentadoria 

(PORTELA, 2015, p. 387). Isso permitiria que, sem qualquer comprovação, todo segurado 

alegasse genericamente a ineficácia do equipamento e transferisse para a Previdência Social o 

ônus de comprovar que o equipamento que o empregador fornecia não entregava a proteção 

                                                
65 A própria afirmação é contraditória: o STF reconhece que é indispensável a exposição a uma nocividade capaz 
de ensejar o dano, mas entende que esse risco é presumido pela legislação. Se há presunção do risco não há 
demonstração da nocividade e do dano potencial, e não haveria fundamento jurídico para a concessão da 
aposentadoria especial. 
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indicada. Considerando que a Previdência não participou da relação trabalhista, a prova seria 

impossível de ser realizada e, na prática, em todos os casos o equipamento seria afastado.  

A decisão deixa implícito o entendimento que a informação do uso de EPI eficaz não é 

suficiente. É necessário aferir se o uso atende às recomendações técnicas e legais e, com isso, 

pode ser considerado eficiente. A própria redação da NR-6 não deixa dúvida de que essa 

obrigação existe. O empregador, para declarar que o EPI efetivamente protegeu o trabalhador, 

deve seguir as orientações da referida norma regulamentadora.  

 Em relação às premissas técnicas para afastar a possibilidade de aplicação da tese 

geral ao agente ruído, assentadas nos votos do Ministro Relator Luiz Fux66 e do Ministro 

Barroso, destacam-se: 

1) o ruído gera diversos problema de saúde, não se limitando ao sistema auditivo: 

 
“No que tange especificamente ao referido agente nocivo (ruído), a tese invocada cai 
por terra, na medida em que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual 
(protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no 
mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos 
ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções 
auditivas. Nesse sentido é a preciosa lição de Irineu Antônio Pedrotti, in verbis:” 
(Voto do Ministro Fux, p. 26) 
 
“47. Por outro lado, o próprio Ministério da Saúde salienta, em publicação técnica 
sobre a Perda Auditiva Induzida por Ruído (Pair), que a exposição a ruídos, além de 
causar disfunções auditivas (perda auditiva, zumbidos, dificuldades no entendimento 
de fala, algiacusia, dificuldade de localização da fonte sonora etc), gera também 
problemas não auditivos, como alterações no sono, e transtornos na comunicação, 
neurológicos, vestibulares, digestivos, comportamentais, cardiovasculares e 
hormonais, etc.” (Voto do Ministro Barroso, p. 17). 

 

2) o uso dos EPI não garante uma eficácia real na eliminação dos efeitos do 

agente nocivo ruído, pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade, 

dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, 

quanto pelos trabalhadores: 

 
“Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído 
relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que definitivamente não é o 
caso importante ressaltar um recente estudo feito pelo Doutor Ubiratan de Paula 

                                                
66 Relevante destacar que o Ministro Relator mudou seu voto durante o julgamento. Na leitura original do seu 
voto, analisada na íntegra no vídeo disponível do julgamento 
(<https://www.youtube.com/watch?v=VIYE0WeENDg>, acesso em 11/07/2020), o Ministro Fux dava 
provimento ao recurso do INSS, aplicando a tese geral (a única que firmava) ao caso, a qual afastava a tese 
firmada no Juizado Especial Federal, que reconhecia o direito à aposentadoria especial ainda que utilizado 
equipamento de proteção eficaz. Não adentrava, em seu voto, na questão fática de ser o EPI de ruído eficaz / 
efetivo para proteger o trabalho. Posteriormente ao voto do Ministro Barroso, o Ministro Fux retificou seu voto, 
tratando também da tese específica para o agente ruído. 
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Santos – Médico da Divisão de Doenças Respiratórias do Instituto do Coração do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 
tendo participado, ainda, com uma significativa contribuição na audiência pública 
convocada por esta Corte para discussão do tema “amianto”-, e Marcos Paiva Santos 
– Técnico em química industrial e em segurança do trabalho – no qual eles 
concluem que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do 
agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros fatores que 
influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um 
controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores. Confira-se parte 
do referido estudo, in verbis:” (Voto do Ministro Fux, p. 28-29) 

 

3) As variáveis de campo tornam a medição indicada pelo fabricante mera ficção 

diante do uso concreto, que deve considerar outras variáveis:  

 
“44. A primeira razão disso consiste nas chamadas variáveis de campo. Samir 
Gerges saliente que “os valores de atenuação medidos no campo são 40% a 60% 
mais baixos do que os fornecidos pelo fabricante (medidos em laboratório) e que os 
dados típicos de laboratório superestimam o desempenho dos protetores.” Há 
diversas razões pelas quais a atenuação em laboratório é significativamente menor 
do que a verificada no campo de trabalho: (i) necessidade de uso do protetor durante 
todo o horário de trabalho, o que, na prática, é raro; (ii) natural busca do trabalhador 
por conforto; (iii) melhor treinamento e conforto da pessoa que realiza rápido teste 
em laboratório em face de trabalhador que uso o protetor durante longas jornadas; 
(iv) maior cuidado com a escolha do protetor em testes de laboratório do que no 
campo de trabalho, onde há inúmeros trabalhadores com diferentes formações do 
aparelho auricular; (v) maior cuidado com a higiene e com a manutenção do protetor 
em laboratório do que no campo etc.” (Voto do Ministro Fux, p. 16) 

 

 Há, ainda, um outro aspecto técnico, não mencionado diretamente nos votos, mas que 

é objeto de citação já mencionada de Irineu Antônio Pedrotti pelo Ministro Fux e foi 

mencionado nos debates. Seria a possibilidade do ruído ser transmitido para o esqueleto 

craniano e, através das vias ósseas, atingir o sistema auditivo. O Ministro Barroso, ao debater 

com o Ministro Teori Zavascki sobre ser o tema matéria fática ou de direito, assim respondeu: 

 
“O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO – Mas eu não preciso de 
prova nessa matéria. Eu estou satisfeito. Então, eu mandar o processo baixar para 
produzir... 
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI – A questão, como colocada, é 
questão de prova. 
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO – Quer dizer, é de 
conhecimento convencional que não é possível a proteção contra ruído. É 
conhecimento convencional do INSS, no Conselho da Previdência e no Tribunal 
Superior do Trabalho, toda a doutrina técnica entende que protetor auricular é 
insuficiente para a proteção dos efeitos do ruído, porque o ruído entra pelos ossos, 
entra por outros órgãos. Esse é um convencimento convencional.” 

 

 Essas premissas técnicas estão equivocadas ou foram mal interpretadas e baseiam-se 

em uma interpretação insuficiente da literatura técnica sobre o ruído. É feita análise de 

algumas obras e pareceres técnicos, a maioria de juristas, e adotou-se uma série de conclusões 
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técnica não amparadas por qualquer estudo (LOBATO; GONÇALVES, 2019), como exposto 

no capítulo anterior. 

 A premissa de que o ruído gera outros problemas de saúde, não limitando seus efeitos 

nocivos apenas à audição, é tema controvertido, como exposto no capítulo 1.3. No entanto, o 

maior problema dessa premissa é ignorar que todos os males de saúde estão diretamente 

relacionados ao acionamento do sistema auditivo. Irritabilidade, aumento da pressão arterial, 

alterações do sono, são todas consequências da hipersensibilização do sistema auditivo. 

Assim, se o sistema auditivo for preservado, esses sintomas não aparecerão. Esse ponto 

crucial para análise da questão do efetividade/eficiência do EPI (que protege o canal auditivo) 

não é abordado em momento algum do julgado. 

 A segunda premissa, voltada a incapacidade do EPI proteger o trabalhador pela 

existência de diversos fatores que afetam sua eficiência no mundo real, é incorreta. A 

complexidade da prova não pode induzir a conclusão de que a proteção não é possível. Os 

Ministros acabaram por confundir a simplicidade do formulário PPP, que realmente é apenas 

um extrato da complexa política de SST da empresa, com a impossibilidade desse fato ser 

comprovado, gerando uma presunção de que o EPI sempre será utilizado de forma indevida. 

A necessidade de reelaboração do formulário não foi sequer ventilada no julgamento. 

 A terceira premissa também volta-se à diferença entre o ambiente de testes de 

laboratório e as “variáveis de campo”. Como exposto no parecer previsto no capítulo anterior, 

os testes em laboratório já consideram o uso em ambiente real de trabalho. Evidente que o 

acompanhamento do trabalhador é fundamental para que o equipamento seja efetivo, mas não 

é possível presumir que a empresa não fiscaliza, o equipamento é mal utilizado e o 

trabalhador está exposto a ruído acima do limite por conta da complexidade de seu uso. 

 Por fim, a questão da transmissão óssea do ruído também já foi explicada no capítulo 

anterior. Ela realmente ocorre, mas só é significativa para níveis de ruído muito elevados, 

superiores à 120 dB(A). O julgado não trata dessa diferenciação, considerando que todo ruído 

acima de 85 dB(A) provoca danos ao sistema auditivo por conta da condução óssea. 

 Todos esses temas envolvem matéria de fato, que não vinha sendo discutida no 

processo. Não se tratava de uma ação judicial para discutir a efetividade do EPI no caso 

concreto. Não houve uma perícia judicial para aferir se a informação do PPP estava, ou não, 

correta. O recurso visava analisar se o uso de EPI repercutia, ou não, no direito ao 

enquadramento. O pressuposto da tese é que o EPI tinha a capacidade técnica para proteger. 

Controverso era apenas o fato dessa proteção dever, ou não, ser considerada. Não foram feitas 
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perícias, levantadas informações técnicas ou convidados especialistas para falar, pelo menos 

não oficialmente, nos autos. Não foi requerida uma revisão bibliográfica sobre o tema.  

 O Ministro Teori Zavascki alertou sobre essa discussão de matéria de fato no 

julgamento do um recurso extraordinário, mas prevaleceram os argumentos do Ministro 

Barroso no sentido de ser incontroverso (e portanto, dispensar análise fática), o fato de que 

não há EPI eficaz para ruído. 

 Analisando o dispositivo da decisão, os votos dos Ministros Fux e Barroso e os 

debates, é possível estabelecer que o julgamento baseou-se em duas linhas centrais no que se 

refere ao EPI para ruído.  

 A primeira linha foi analisar a estrutura regulatória, isto é, a estrutura normativa que 

rege a matéria. Apenas o Ministro Barroso se debruçou sobre a questão, analisando a 

contradição entre admitir o EPI como estratégia válida à luz da hierarquia dos métodos de 

proteção. Essa é a grande questão de direito que deveria ter orientado o voto, não apenas em 

relação ao ruído, mas para todos os agentes. Como interpretar as normas trabalhistas e 

previdenciárias sobre o tema do EPI eficaz, conciliando o desenho aberto da CLT e obscuro 

da Lei nº 8.213/1991 com a estrutura das normas regulamentadoras, especialmente as NR-6 e 

NR-9.  

 Essa contradição – para qual não houve resposta no julgado – expõe a dificuldade de 

adaptar um sistema baseado em benefícios pecuniários à lógica constitucional da prevenção. 

Quando confrontadas as duas estruturas (benefícios, que pressupõe o dano, e prevenção, que 

pretende evitá-lo), nossas normas são insuficientes e, muitas vezes, contraditórias.  

 Em relação à segunda linha, a construção realizada pelo STF partiu do pressuposto 

que a insalubridade do ruído é intrínseca a este agente. Presente ruído no ambiente, não há 

como impedir que o mesmo produza danos, seja pela diversidade de danos que provoca, para 

além da perda auditiva, seja pela impossibilidade de utilizar, durante toda a jornada, o EPI de 

forma correta, ou pela variação entre a realidade do trabalho e a medição realizada pelo 

fabricante, em ambiente controlado. A ratio decidendi para a tese específica do ruído é a 

nocividade inerente a qualquer ambiente com ruído superior ao limite de tolerância admitido 

pelas normas previdenciárias, independentemente do uso, ou não, de EPI.  

 Concordamos com o entendimento do Ministro Teori de que se trata, em essência, de 

uma questão de prova, que afasta a aplicação da tese jurídica principal, que é a necessidade de 

efetiva exposição ao risco, não atenuado de forma eficaz por EPI, como fundamento 

constitucional para a aposentadoria especial. De alguma forma, a declaração do Ministro 
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Lewandowski ao final do julgamento, resume a opção da Corte por avançar tão 

explicitamente em tema probatório:  

 
“Eu também acompanho a tese 2, que é a menor, até porque resolve um problema 
prático, o problema do dia a dia. Enfim, é uma questão de política judiciária, 
Ministro Teori, e não de lógica jurídica. Eu acompanharia Vossa Excelência, se 
fôssemos aqui estritamente decidir uma questão de lógica jurídica”.  

 

 A posição do STF implica no enquadramento, como especial, do tempo de serviço de 

todo empregado brasileiro que trabalhe exposto a ruído ambiental superior à 85 dB(A). Há 

uma presunção absoluta da nocividade em ambientes com esse agente. Como consequência – 

não declarada expressamente no julgado – há necessidade de financiamento do benefício por 

parte do empregador, ainda que tecnicamente adote todas as medidas para garantir a proteção 

efetiva dos trabalhadores.  

 

2.3.6. Impacto da decisão do STF na jurisprudência trabalhista  

 

 

 Em que pese não tratar do adicional de insalubridade, o precedente do STF está 

provocando a mutação da jurisprudência trabalhista sobre o tema de EPI para o ruído.   

 A alteração da jurisprudência é natural. Ainda que voltado à relação previdenciária, o 

STF expressamente declarou a ineficácia do EPI para ruído. Ainda que a decisão não tenha 

motivado, até o momento, alterações normativas, parece óbvia a absorção do entendimento 

pelos juízes do trabalho. 

 Identificamos os seguintes precedentes do TST reconhecendo a ineficácia do EPI para 

ruído: RR n° 0010103-32.2015.512.0018, 5ª Turma, Relator Ministro Douglas Alencar 

Rodrigues, DEJT 01/03/2019; RR n° 0004174-18.2015.512.0018, 5ª Turma, Relator Ministro 

Douglas Alencar Rodrigues, DEJT 31/08/2018; RR n° 0000734-22.2015.517.0132, 2ª Turma, 

Relatora Ministra Maria Helena Mallmann, DEJT 23/03/2018; RR n° 0055300-

17.2007.502.0261, 1ª Turma, Relator Desembargador Convocado Marcelo Lamego Pertence, 

DEJT 20/05/2016; e RR n° 0019600-36.2009.502.0252, Relatora Ministra Maria Helena 

Mallmann, 2ª Turma, DEJT 09/02/2018, Ag-AIRR n° 0001058-12.2013.505.0101, 1a Turma, 

Relator Luiz José Dezena da Silva, DEJT 20/11/2019; AIRR-35-52.2014.5.12.0052, 2ª 

Turma, Relatora Ministra Delaide Miranda Arantes, DEJT 23/08/2019; RR-122900-

66.2008.5.17.0014, 1ª Turma, Relator Desembargador Convocado Roberto Nobrega de 
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Almeida Filho, DEJT 19/12/2018; AIRR-1427-91.2013.5.06.0193, 3ª Turma, Relator 

Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT 10/11/2017; e RR-1730-

98.2014.5.12.0033, 2ª Turma, Relatora Ministra Maria Helena Mallmann, DEJT 05/05/2017. 

 No RR n° 0010103-32.2015.512.0018 supra citado, verifica-se que o julgamento se 

deu com base no laudo de um perito judicial que, em sua manifestação, reconhece a ineficácia 

do EPI com base no entendimento do STF. Assim, o julgamento do STF já influencia não 

apenas o entendimento jurídico, mas o próprio entendimento técnico dos peritos. A falta de 

efetividade do EPI impõe-se como dogma, influenciando a própria Higiene Ocupacional. 

 Ainda não se trata de jurisprudência consolidada67, mas já detecta-se um entendimento 

majoritário. O julgamento do STF já não tem efeitos limitados às relações previdenciárias 

(concessão da aposentadoria especial). Repercute na relação trabalhista, aumentando as 

hipóteses de pagamento do adicional de insalubridade. 

 

2.4. Benefícios pecuniários para compensação do trabalho insalubre  

 

 

 O legislador brasileiro apostou no pagamento de valores ou benefícios pecuniários 

como resposta à presença de agentes insalubres no meio ambiente do trabalho. Primeiro com 

o adicional de insalubridade, depois com a aposentadoria especial. Em que pese ambos 

benefícios pressuporem a efetiva exposição do trabalhador ao agente agressivo, sempre foram 

os principais instrumentos regulatórios sobre o tema no Brasil. 

 O adicional de insalubridade está previsto na CLT desde sua origem. Criado em 1936 

pela Lei n° 185, de 14 de janeiro, foi incorporado na versão original da Consolidação e 

mantido em todas as alterações legislativas desde então. Foi expressamente previsto na 

Constituição Federal de 1988 como um direito social dos trabalhadores brasileiros. 

 Na área previdenciária, a aposentadoria especial foi prevista inicialmente no Decreto 

n° 35.448/1954, como um benefício de aposentadoria por tempo de contribuição antecipada. 

                                                
67 Em sentido contrário: "AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE. Do acórdão regional, extrai-se que o fornecimento e o uso dos EPIs neutralizaram o agente 
insalubre ruído, tendo em vista que o colocou no patamar exigido pelo Anexo 1 da NR 15, que prevê o limite de 
85dB para oito horas de trabalho. Nesse contexto, a decisão recorrida está em sintonia com a Súmula nº 80 do 
TST, segundo a qual a eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores exclui a 
percepção do respectivo adicional. Agravo de instrumento conhecido e não provido" (AIRR 0000868-
36.2015.512.0052, 8ª Turma, Relatora Ministra Dora Maria da Costa, DEJT 11/09/2017).” No mesmo sentido: 
AIRR-35-52.2014.5.12.0052, 2ª Turma, Relatora Ministra Delaide Miranda Arantes, DEJT 23/08/2019; AIRR-
961-16.2012.5.05.0014, 8ª Turma, Relator Ministro Marcio Eurico Vitral Amaro, DEJT 10/02/2017; e RR-1426-
94.2014.5.06.0121, 3ª Turma, Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado, DEJT 20/05/2016.  
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Como o benefício não foi implementado e o referido decreto foi revogado no mesmo ano, a 

doutrina cita como origem do benefício a Lei no 3.807/1960 (PORTELA, 2014, p. 22). Tal 

como se deu com o adicional, o benefício foi mantido nas alterações legislativas posteriores e 

também foi constitucionalizado. A recente Emenda Constituição (EC) nº 103/2019 manteve a 

previsão constitucional do benefício. 

 A análise desses benefícios pecuniários deve ser realizada em conjunto. Adicional de 

insalubridade e aposentadoria especial se relacionam, traduzindo instrumentos regulatórios 

complementares. Contudo, nesse capítulo é necessário identificar as características principais 

de cada um, para depois nos aprofundarmos nas relações entre eles. 

 Por fim, no final dos anos de 1990 buscou-se criar um instrumento parafiscal para 

financiar a aposentadoria especial e, ao mesmo tempo, estimular a mudança de 

comportamento das empresas. Trata-se da contribuição adicional à contribuição decorrente 

“do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do 

trabalho” (GIL-RAT), ainda conhecida como o “seguro” de acidente do trabalho ou SAT.  

 Esses três instrumentos são voltados à reparação do trabalhador prejudicado (adicional 

e aposentadoria) e tornar custoso às empresas manter seus trabalhadores em condições 

inadequadas (adicional e contribuição adicional ao SAT).  

 

 Como exposto, todos pressupõem a efetiva exposição do trabalhador ao agente nocivo. 

O pagamento dos benefícios e do tributo eventual existente não é opção do empregador, 

devendo ser admitido apenas quando inviável o uso de técnicas de proteção. Tanto o adicional 

como a aposentadoria especial devem, sempre, serem vistos como instrumentos excepcionais. 

 

2.4.1. Adicional de insalubridade. 

 

 

 O direito ao adicional de insalubridade está previsto como um direito social na CF e 

está regulamentado na CLT. Trata-se da retribuição pecuniária ao trabalhador exposto a 

condições insalubres, como compensação pelo potencial dano à sua saúde. Em que pese esse 

nítido caráter indenizatório, o direito brasileiro sempre considerou o adicional de 

insalubridade parte do salário do trabalhador, inclusive para fins fiscais. Na doutrina também 

há consenso sobre sua natureza salarial, mesmo que  reconhecida sua função indenizatória 

(SAAD, 2018, p. 407). 
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 Sua origem está ligada a expectativa que existia no sentido da remuneração maior 

permitir ao trabalhador uma alimentação mais adequada, trazendo mais resistência ao agente 

insalubre, além de servir como uma sanção para as empresas, que buscariam modificar o 

ambiente de trabalho para deixar de pagá-lo (NOGUEIRA, 1984, p. 42).  

 O adicional, portanto, seria uma indenização paga pelo empregador por expor o 

trabalhador a condições inadequadas de trabalho. Para se livrar desse custo, deveria adotar 

medidas para superar a condição insalubre. 

 A Constituição prevê, na alínea seguinte àquela onde está previsto o adicional, o dever 

das empresas de proteger seus trabalhadores, reduzindo o risco de adoecimento provocado 

pelo trabalho (art. 7o, inciso XXII). Esse dispositivo deve ser conjugado com o art. 225 da 

Constituição, que garante a todos um ambiente ecologicamente equilibrado, integrando o 

meio ambiente do trabalho o conceito amplo de meio ambiente, por força do art. 200.  

 Essa contraposição entre o dever de garantir condições adequadas de trabalho e pagar 

um complemento salarial por expor o trabalhador a condições insalubres é aparentemente 

conflitante e gera alguma perplexidade para o interprete. O constituinte determina que o meio 

ambiente insalubre gera o direito ao adicional para o trabalhador, mas exige do empregador 

que mitigue esse mesmo risco, pelas normas de segurança, medicina e higiene do trabalho. 

 Os autores costumam recorrer ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito 

ao trabalho digno para tratar do tema. Independentemente da complexa caracterização do que 

seria dignidade humana e do alcance do princípio para o Direito do Trabalho (DELGADO, 

2015, p. 178), o dever de proteger os trabalhadores da exposição a agentes agressivos à saúde 

está, indiscutivelmente, no escopo do conceito de trabalho digno.  

 A visão dos críticos da monetização está correta: a exposição desprotegida ao agente 

insalubre, pressuposto do adicional, jamais pode ser aceita como conduta juridicamente 

aceitável.  

 O dever jurídico de proteção do trabalhador, como parte do conjunto mínimo de 

direitos para garantir condições dignas de trabalho, orienta a análise dos dispositivos. E, nesse 

sentido, não há nenhuma contradição no texto constitucional, ainda que diversos autores68 

apontem existir verdadeira antinomia entre os incisos XXII e XXIII do art. 7o.  

 A redução dos riscos inerentes ao trabalho, pelas técnicas disponíveis para eliminar ou 

reduzir a exposição para patamares não agressivos, é um princípio geral de prevenção em 

matéria de saúde ocupacional, previsto no art. 7o da Constituição.  

                                                
68 Nesse sentido: Barros (2011, p. 850) e Rosato e Nascimento Neto (2015). 
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 Esse princípio geral de prevenção deve orientar a interpretação das normas de 

segurança e saúde do trabalho, ainda que no Brasil o mesmo tenha sido relegado como algo 

abstrato e acessório (OLIVEIRA, 2011, p. 147). Enquanto o direito ao adicional previsto no 

inciso XXIII tem nítida natureza de regra, o dever de reduzir os riscos do trabalho apresenta-

se como um princípio jurídico69, orientando a interpretação das normas jurídicas trabalhistas e 

direcionando o legislador.  

 Portanto, para garantir efetivamente a dignidade do trabalhador, deve-se exigir que 

sejam adotadas as medidas cabíveis para eliminar ou reduzir os riscos de exposição a agentes 

insalubres. Há situações em que a proteção não é possível tecnicamente, mas trata-se de 

situação excepcional. Apenas nesse caso é que é possível aceitar o pagamento do adicional de 

insalubridade. A Constituição não conferiu ao empregador a opção entre prevenção e 

pagamento de adicional (SANTOS, 2012). 

 Adotadas essas premissas, o adicional é essencialmente instrumento residual e 

temporário, com uma dupla função: indenizar o trabalhador pelo potencial dano do trabalho 

com exposição a agentes físicos, químicos e biológicos acima do limite de tolerância; e 

estabelecer um estímulo econômico à empresa para que esta busque soluções para o problema 

e, com isso, deixe de pagar o valor adicional. 

 Em que pese essa configuração residual, o desenho regulatório da insalubridade no 

Brasil não estabelece qualquer transitoriedade no pagamento do adicional. Não há limite 

temporal para seu pagamento, nem restrição de atividades supostamente agressivas. No 

Brasil, qualquer trabalho pode ser considerado insalubre e o adicional pode ser pago de forma 

perene, sendo comum inclusive sua previsão em negociações coletivas de trabalho70.  

 Assim, mesmo com o destaque dado pela doutrina contemporânea à dignidade do 

trabalhador como eixo estruturante do Direito do Trabalho, prevalecem na legislação, na 

prática judicial e na maior parte da produção acadêmica discussões sobre o adicional de 

insalubridade, como destaca Oliveira (2011, p. 155): 

                                                
69 Oliveira (2011, p. 148), defendendo a natureza principiológica do inciso XXII do art. 7o da CF, denomina esse 
princípio de “princípio do risco mínimo regressivo”: “a primeira atuação do empregador deve ter como objetivo 
eliminar totalmente os riscos à vida ou à saúde do trabalhador. Mas quando isso não for viável tecnicamente, a 
redução deverá ser a máxima possível e exequível, de acordo com os conhecimentos de época. Dizendo de outra 
forma: a exposição aos agentes nocivos deverá ser a mínima possível e, mesmo assim, deverá reduzir 
progressivamente na direção do risco zero”. 
 
70 Apesar de comum, dificilmente o tema é submetido ao Judiciário, justamente porque nenhuma das partes tem 
interesse em questionar esse item do acordo ou convenção coletiva. Os empregados perderiam a vantagem 
pecuniária e o empregador perderia a previsibilidade da despesa, além de gerar conflitos com os sindicatos e os 
próprios trabalhadores. Sendo verba de natureza salarial, sujeita à contribuições previdenciárias, também não há 
interesse do Estado em apurar a existência efetiva de direito ao adicional, pelo menos para fins tributários.  
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As grandes discussões doutrinárias e jurisprudenciais nesta área referem-se à base de 
cálculo para pagamento, direito adquirido, ampliação ou redução das atividades que 
propiciam os adicionais. A luta, na realidade, tem sido travada em busca do direito 
ao adicional e não do direito à saúde; o adicional, que foi instituído como sanção, 
lamentavelmente se tornou o preceito... Como assevera Arnaldo Süssekind, é 
incompreensível que se permita ao trabalhador vender a saúde em troca de um 
sobressalário. 

 

 O adicional ainda é visto como um mal necessário, considerando as dificuldades das 

empresas em protegerem seus trabalhadores de forma eficaz, por conta dos custos que as 

medidas efetivas de proteção representam e pelo estágio de desenvolvimento econômico do 

país (SAAD, 2018, p. 192).  

 O calculo do adicional está previsto no art. 192 da CLT, que prevê o pagamento 40%, 

20% ou 10% do salário mínimo, de acordo com o grau de nocividade (máximo, médio e 

mínimo). Independentemente do salário do trabalhador, a base de cálculo do benefício é o 

salário mínimo. A exposição acima do limite de tolerância no caso do ruído é considerada 

atividade insalubre em grau médio.   

 O pagamento cessa com a eliminação ou neutralização do agente (art. 194). Cessada a 

condição insalubre, cessa o direito ao benefício.  

 

2.4.2.  A aposentadoria especial  

 

 

 A legislação previdenciária prevê regras diferenciadas para a aposentadoria dos 

trabalhadores expostos a agentes insalubres. A CF, com a redação recém alterada pela EC n° 

103/2019, estabelece a possibilidade de regras diferenciadas de aposentadoria para os 

trabalhadores “cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, 

físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes”. Se o adicional 

compensa o dano à saúde do trabalhador enquanto este exerce a atividade, a aposentadoria 

especial é um benefício previdenciário criado para antecipar a retirada do trabalhador da 

atividade nociva. 

 Há divergência doutrinaria sobre a função da aposentadoria especial, encontrando-se 

na doutrina pelo menos três correntes: reparatória, isonômica e preventiva (PORTELA, 2014, 

p. 15). 

  A função reparatória seria compensar o trabalhador pelo desgaste e riscos inerente ao 

trabalho insalubre, o que a aproxima do adicional de insalubridade. É o entendimento de 



 80 

Castro e Lazzari (2012, p. 624/625), Martins (2004, p. 373), Ribeiro (2004, p. 24), Kertzman 

(2007, p. 303) e Marcelo (2013, p. 36).  

  A função isonômica do benefício, para quem a defende, volta-se à comparação entre 

os segurados expostos a agentes insalubres e aqueles que não estão expostos. Nesse sentido, 

seria anti-isonômico não considerar o trabalho mais agressivo daquele que exerce atividades 

insalubres em relação ao tempo mínimo para inatividade. É a posição defendida por Rocha e 

Baltazar Júnior (2012, p. 245).  

  A função preventiva encontra na retirada precoce do trabalhador do ambiente 

agressivo a justificativa do benefício. Dentre os defensores dessa corrente estão Leitão (2007, 

p.74) e Ladenthin (2013, p. 33). 

  Todos esses aspectos são relevantes, prevalecendo o entendimento de que o objetivo 

do benefício é não adoecer efetivamente o trabalhador. Logo, a retirada precoce do mesmo 

seria a função mais importante, mas não se pode desconsiderar o aspecto isonômico e o 

reparatório.  

  Defendemos que o aspecto reparatório, contudo, é indireto (PORTELA, 2014, p. 17) e, 

nesse ponto, a aposentadoria especial distancia-se do adicional de insalubridade, esse sim 

claramente indenizatório. A vedação da continuidade do trabalho insalubre após a concessão 

do benefício, nos termos do § 6º do art. 57 da Lei no 8.213/1991, reforça que o objetivo de sua 

concessão é afastar o trabalhador do trabalho agressivo e não compensá-lo. 

  Até a entrada em vigor da EC n° 103/2019, a aposentadoria especial era concedida 

observado o cumprimento de determinado tempo de atividade “exercida em condições 

especiais”, o que incluía o trabalho insalubre, nos termos previstos na Lei n° 8.213/1991. Em 

regra, exigia-se 25 anos de atividade insalubre para concessão do benefício. Para atividades 

em minas subterrâneas afastadas da frente de produção e extração de asbesto, exigia-se o 

tempo de 20 anos. E para a atividade de mineração subterrânea na frente de produção, exigia-

se 15 anos de atividade. Os tempos de atividade nociva estão indicados no anexo IV do 

Decreto n° 3.048/1999. 

 Não identificamos na literatura menção a qualquer estudo estabelecendo o fundamento 

técnico para esses períodos mínimos. São períodos fixados nos primeiros diplomas legais 

sobre o tema, sem evidências científicas ou qualquer avaliação epidemiológica. Assim, não há 

qualquer evidência técnica ou estudo contemporâneo para avaliar se esses períodos são 

adequados ou inadequados para proteção dos trabalhadores expostos. 

 A EC n° 103/2019  trouxe importantes mudanças no regramento do benefício. No 

texto permanente da Constituição, a regra anterior permitia critérios diferenciados de 



 81 

aposentadoria para “atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou 

integridade física” (art. 201, § 1º). A nova redação estabelece a possibilidade de regras 

diferenciadas para segurados “cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a 

agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, 

vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação” (art. 201, § 1º, II). 

 Além de expressamente fazer referência aos agentes insalubres (agentes “químicos, 

físicos e biológicos”), abandonando a expressão genérica “condições especiais”, a autorização 

constitucional para regras diferenciadas exige efetiva exposição que prejudique a saúde, 

retirando do texto referência aos danos à integridade física, normalmente relacionados à 

atividades perigosas, e vedando enquadramentos por categoria profissional ou ocupação. 

 O objetivo71 da alteração foi constitucionalizar as limitações impostas pela Lei n° 

8.213/1991, que estão sendo flexibilizadas pela jurisprudência 72 , limitando os 

enquadramentos para os agentes insalubres, excluídos os exclusivamente os perigosos e 

vedando o enquadramento por função.  

 A EC n° 103/2019 também estabeleceu uma regra transitória 73 , até que a 

aposentadoria especial seja disciplinada por lei complementar. Passou-se a exigir o 

cumprimento de uma idade mínima de 60, 58 e 55 anos, considerando 25, 20 ou 15 anos de 

atividade insalubre, respectivamente. A partir da entrada em vigor da EC n° 103/2019, 

observado o período de transição, a concessão do benefício depende do atingimento de 

determinada idade, fixada provisoriamente em 60, 58 e 55 anos, redução de até 10 anos 

considerando as idades mínimas aprovadas pela referida emenda para os demais trabalhadores 

(62 anos para mulheres e 65 anos para homens). 

 Outra alteração relevante foi a vedação da conversão do tempo especial em tempo 

comum para fins de contagem de tempo de contribuição, preservado o tempo especial já 

exercido até a data da publicação da emenda (§ 2º do art. 25 da EC n° 103/2019). A conversão 

permitia que qualquer período de trabalho especial exercido pudesse antecipar a 

aposentadoria por tempo de contribuição, acrescendo tempo ficto ao tempo efetivamente 

trabalhado e objeto de contribuições previdenciárias.  

                                                
71 Na elaboração do projeto da Proposta de Emenda à Constituição n° 5 de 2019, do qual participei, a 
judicialização excessiva do tema foi um dos pontos considerados para a mudança. 
72 O STJ reconheceu o direito à aposentadoria especial do trabalhador exposto à eletricidade (REsp no 
1.306.113/SC). A eletricidade sempre foi considerada agente perigoso pela legislação trabalhista e, desde 1997, 
foi excluída do rol das atividades nocivas para fins previdenciários. A Corte tem entendimento que o rol de 
agentes do Decreto n° 3.048/99 exemplificativo e, a partir dessa premissa, reconheceu direito ao enquadramento 
pela exposição a esse agente. Outro agente perigoso que está sendo analisado pelo STJ, no momento, é a 
atividade do vigilante (tema 1.031, pendente de julgamento). 
73 Art. 19, § 1º, inciso II, da EC n° 103/19. 
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 Também foi alterada a forma de cálculo do benefício, que passa a seguir a regra geral 

da aposentadoria por idade (inciso do § 2º do art. 26 da EC n° 103/2019): 60% da média das 

contribuições do segurado, acrescido de 2% por ano de contribuição que superar 20 anos, 

salvo para as atividades especiais que permitem a aposentadoria especial aos 15 anos de 

serviço insalubre, hoje restrita à atividade de mineração na frente de produção. Nesse caso, o 

benefício será de 60% aos 15 anos de contribuição, acrescido 2% para cada ano que superar 

esse tempo mínimo.  

 Até a mudança, o benefício era concedido com base em 100% da média das 

contribuições, sem incidência do fator previdenciário, enquanto a aposentadoria por tempo de 

contribuição normal tinha incidência desse fator, que poderia gerar forte redução no valor dos 

benefícios considerando a idade do segurado. 
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2.4.3. Adicional do SAT e o financiamento da aposentadoria especial 

 

 

 Como parte do efeito previdenciário do trabalho insalubre, mas sob a ótica do custeio, 

isto é, uma relação tributária, há um tributo específico criado para financiamento da 

aposentadoria especial. 

 A Lei n° 9.732/1998, alterando a Lei n° 8.213/1991, criou uma contribuição 

previdenciária peculiar. Além de ser uma disposição tributária isolada nos §§ 6º e 7o do art. 57 

da Lei de Benefícios, o legislador optou por construir um tributo vinculado a outra 

contribuição, mas cuja hipótese de incidência, base de cálculo e alíquota não tem qualquer 

relação com ela: 

 
§ 6º O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes 
da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, 
conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a 
concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de 
contribuição, respectivamente. 
§ 7º  O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a 
remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput.   

 

 O inciso II do art. 22 da Lei n° 8.212/1991 refere-se à hipótese de incidência do seguro 

de acidente do trabalho (SAT)74. Trata-se de contribuição vinculada ao grau de risco da 

empresa, destinado a financiar os benefícios por incapacidade acidentário e a própria 

aposentadoria especial. A contribuição incide, considerando o grau de risco, sobre toda a 

folha de salários da empresa, nas alíquotas de 1, 2 ou 3%.  

 Já a contribuição prevista na Lei n° 8.213/1991, conhecida como adicional do SAT 

incide exclusivamente sobre o salario do trabalhador exposto. Não há qualquer acréscimo 

sobre a alíquota do SAT, mas incidência direta no salário do empregado exposto ao agente 

insalubre.  

 Por exemplo, a empresa que expõe o segurado a ruído acima do limite de tolerância 

deverá contribuir com 6% adicional sobre a contribuição normal sobre a folha desse 

trabalhador, além do próprio SAT, que dependerá do grau de risco de acidentes. Uma empresa 

com risco leve, por exemplo, terá a incidência de 1%. Portanto, enquanto um empregado não 
                                                
74 O SAT era efetivamente um seguro. Foi pelo Decreto n° 3.724/1919. Depois o mesmo foi incorporado pela 
Previdência Social pela Lei n° 5.316/67 e, a partir dessa data, a ser financiado por meio de contribuições sociais. 
O SAT nada mais é do que uma contribuições social previdenciária, incidente sobre a folha de salários e 
destinado a financiar os benefícios acidentários e a aposentadoria especial. A referida contribuição, contudo, 
permanece conhecida como seguro de acidente do trabalho. Utilizo essa denominação na presente dissertação. 
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exposto gera o recolhimento de uma contribuição patronal de 21% no exemplo dado, o 

trabalhador exposto a ruído terá um custo tributário de 27% para a empresa.  

 O SAT e o adicional do SAT são duas contribuições sociais distintas, com base de 

cálculo e hipótese de incidência diferentes (JORGE, 2007, p. 214). Quanto à destinação dos 

recursos, o SAT financia os benefícios acidentários e a aposentadoria especial, enquanto o 

adicional vincula-se exclusivamente ao financiamento da aposentadoria especial.  

 Tínha o entendimento convergente com Ibrahim (2003, p. 181) no sentido do SAT ser 

destinado apenas ao financiamento dos benefícios acidentários 75 , por uma questão de 

coerência (PORTELA, 2014, p. 206). Mudei de entendimento. A redação do inciso II do art. 

22 faz referência direta à aposentadoria especial, razão pela qual não é possível fazer essa 

restrição no que se refere ao destino orçamentário do SAT. O mesmo, ainda que de forma 

equivocada, também financia a aposentadoria especial, paralelamente ao próprio adicional do 

SAT. Eventual mudança da destinação da arrecadação previdenciária depende de alteração 

legal. 

 Trata-se da única regra de custeio prevista na Lei de Benefícios, numa clara intenção 

de vincular a concessão da aposentadoria especial ao seu financiamento por meio da 

contribuição específica. Contudo, o mero recolhimento do tributo não faz surgir o direito 

subjetivo do segurado, assim como a ausência de seu recolhimento não impede a obtenção do 

benefício (MARTINEZ, 2014, p. 198).  

 Essa desvinculação entre o direito ao benefício e a arrecadação tributária foi reforçada 

pelo julgamento do STF no RE n° 664.335/SC, que afastou o argumento de violação ao 

princípio da precedência de prévio custeio para enquadrar o tempo especial por exposição a 

ruído reconhecido pelo uso de EPI. Assim, o objetivo do legislador de vincular custeio e 

benefício não funcionou. Boa parte do tempo especial reconhecido, especialmente em ações 

judiciais, não gerou recolhimento do adicional do SAT, distorcendo o papel essencialmente 

parafiscal do tributo. 

 No caso do ruído, o entendimento do STF fez com que a Receita editasse, em 18 de 

setembro de 2019, o Ato Declaratório Interpretativo n° 2, cujo art. 1° estabelece:  

 
Art. 1º Ainda que haja adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que 
neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de 

                                                
75 “Assim, em vez de criar-se nova contribuição, a opção legislativa recaiu pela instituição de adicional à 
contribuição já existente, ainda que os fins sejam distintos. O SAT, na alíquota básica (1, 2 ou 3%), destina-se ao 
custeio dos benefícios concedidos em virtude de acidentes de trabalho, enquanto o adicional do SAT visa ao 
custeio da aposentadoria especial, benefício que não é diretamente ligado à infortunística.” (IBRAHIM, 2003, p. 
181).  
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tolerância, a contribuição social adicional para o custeio da aposentadoria especial 
de que trata o art. 292 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 
2009, é devida pela empresa, ou a ela equiparado, em relação à remuneração paga, 
devida ou creditada ao segurado empregado, trabalhador avulso ou cooperado de 
cooperativa de produção, sujeito a condições especiais, nos casos em que não puder 
ser afastada a concessão da aposentadoria especial, conforme dispõe o § 2º do art. 
293 da referida Instrução Normativa. 

 

 A decisão – e o entendimento da Receita - torna sem efeito a declaração do 

empregador na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 

Informações à Previdência Social (GFIP), no sentido da eficácia do EPI, nas hipóteses em que 

não puder ser afastado o direito à aposentadoria especial.  

 O ato da Receita tenta restabelecer o equilíbrio entre custeio e benefício, cobrando das 

empresas a contribuição de períodos que são computados como especial pelo INSS por 

exposição ruído. O referido ato deveria ter sido editado bem antes. Desde 2015 que o INSS 

expressamente reconheceu e incorporou o entendimento do STF. A Receita levou quase 5 

anos para explicitar os efeitos tributários, decorrência automática do reconhecimento do 

tempo especial. 

 Há um último ponto para avaliação: os efeitos da EC n° 103/2019 sobre o Adicional 

do SAT. Jorge et alii (2020, p. 75) entendem, citando também o entendimento de Cardoso 

(2020, apud Jorge et alii, 2020, p. 75), que a EC n° 103/2019 impõe uma reavaliação do 

tributo, sob o fundamento que a idade mínima introduzida para a aposentadoria especial 

modificou a relação de custeio e benefício, seja pelo valor menor do benefício, seja por ter 

postergado a aposentadoria. 

 O argumento seria válido se houvesse, de fato, correspondência exata entre os gastos 

adicionais decorrentes da aposentadoria especial e o valor dos benefícios pagos. Essa 

correspondência não tem como ser aferida no modelo atual, já que não são obrigações 

simultâneas.  

 Outrossim, não há nenhuma demonstração de que as alíquotas atuais (6, 9 ou 12%) 

sejam realmente suficientes para o financiamento do benefício. Pensando no caso do ruído, a 

alíquota de 6% adicional dificilmente seria suficiente para financiar uma aposentadoria 

especial concedida na faixa etária dos 50 anos, com uma renda de 100% do salario de 

benefício, critério vigente até a data da entrada em vigor da EC n° 103/2019. O valor foi 

fixado de forma arbitrária, sem qualquer indicação (pelo menos expressa) da existência de um 

estudo atuarial para apurar o valor adicional que seria necessário para financiar o benefício.  

 

 



 86 

 

 

2.4.4. As ações regressivas previdenciárias 

 

 

 O trabalho insalubre pode gerar a busca do ressarcimento, pela Previdência Social, de 

valores dispendidos em benefícios acidentários e aposentadorias especiais decorrentes do 

descumprimento das normas de Higiene Ocupacional previstas na legislação trabalhista. 

 O art. 120 da Lei n° 8.213/1991 estabelece a obrigação da Previdência Social de 

ajuizar ação regressiva contra os empregadores que negligenciarem as normas de segurança e 

higiene do trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva.  

 O instrumento pode ter importante papel regulatório, sancionando infratores, 

ressarcindo economicamente a sociedade e desestimulando condutas inadequadas dos 

empregadores (MACIEL, 2010, p. 93). A Previdência Social destina-se à cobertura dos riscos 

sociais. Adoecimentos provocados por conduta negligente de empregadores constituem 

indevida socialização dos custos provocados por eles, sendo legítimo o ressarcimento.  

 O SAT não pode ser utilizado como uma autorização para adoecer os trabalhadores e 

transferir a responsabilidade para a Previdência Social (PULINO, 1996, p. 8). Seria o 

exemplo clássico de risco moral mencionado pela teoria econômica clássica: o segurado 

(nesse caso o empregador), ciente de que o risco está coberto, passa a se comportar de forma 

irresponsável. A ação regressiva impede que o empregador aja de forma negligente e 

irresponsável. Assim, o adicional do SAT volta-se à cobertura dos riscos normais do 

empreendimento, não abrangendo condutas inadequadas dos empregadores (OLIVEIRA, 

2011, p. 345). O STJ tem posição consolidada nesse sentido76.  

 As ações regressivas representam importante instrumento de integração entre as 

políticas previdenciária e trabalhista. Ao verificar o adoecimento de trabalhadores nos pedidos 

de benefícios previdenciários, a Previdência Social necessitará averiguar as condições de 

trabalho do segurado e, com isso, contribuirá com a fiscalização das normas de segurança e 

saúde do trabalho. Ações integradas entre a inspeção do trabalho, o INSS, perícia médica 
                                                
76 AgRg  no  REsp n° 1.551.105/SC,  Primeira  Turma, Rel. Ministra Regina Helena Costa,  DJe  26.4.2016; 
AgRg no REsp n° 1.458.315/SC, Segunda Turma, Rel.  Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 1º.9.2014; 
AgRg  no  REsp  n° 1.452.783/RS, Segunda Turma,  Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe  13/10/2014;  REsp  
1666241/RS, Segunda  Turma, Rel.  Ministro  Herman Benjamin,  DJe  30.6.2017;  REsp n°506.881/SC, Quinta 
Turma, Relator Ministro  José  Arnaldo  da  Fonseca, DJ 17.11.2003; EDcl  no  AgRg  nos  EDcl no REsp n° 
973.379/RS, Sexta Turma, Rel. Ministra Alderita Ramos  de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), 
DJe 14.6.2013; e AgInt no AREsp 763.937/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 
30/05/2019. 
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federal e a AGU, para ajuizamento das ações regressivas, são um ótimo exemplo de 

estruturação de uma política eficiente de fiscalização.  

  Relevante destacar, contudo, que o instrumento ainda é pouco utilizado para doenças 

profissionais 77  e, consequentemente, para obter o direito de regresso de benefícios 

previdenciários decorrentes da exposição aos agentes insalubres. Pela maior objetividade e 

facilidade em demonstrar a culpa do empregador nos acidentes típicos, a maior parte das 

ações regressivas volta-se para eles, em especial nos casos de morte do segurado. 

  

                                                
77 Uma exceção é o caso da ação ajuizada pelo INSS contra o frigorífico Doux Frangosul, julgada procedente em 
primeiro grau e cuja decisão foi mantida tanto pelo TRF da 4a Região, como pelo STJ (AgInt no AREsp n° 
763.937/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019). A 
ação envolve todos os trabalhadores afastados por força de condições inadequadas de trabalho. 
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3. COMPROVAÇÃO DO TRABALHO INSALUBRE 

 

 

 A NR-15 estabelece, no item 15.4.1.1., que “cabe a autoridade regional  competente  

em  matéria  de  segurança  e  saúde  do  trabalhador,  comprovada  a insalubridade por laudo 

técnico de engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, devidamente 

habilitado, fixar adicional devido aos empregados expostos à insalubridade quando 

impraticável sua eliminação ou neutralização”. 

 É o que passou a ser denominado na prática de “laudo de insalubridade”. São 

elaborados exclusivamente por médicos e engenheiros do trabalho e tem como objetivo 

específico avaliar a presença de agentes insalubres no ambiente do trabalho para fins de 

concessão do adicional de insalubridade. O laudo deve descrever o agente insalubre presente 

no ambiente de trabalho, a técnica e o equipamentos utilizado para a medição. 

 A norma é clara ao exigir que a “autoridade regional competente” fixe o adicional. Se 

a norma fosse aplicada, seria necessário que cada laudo de insalubridade fosse submetido à 

delegacia regional do trabalho competente para avaliação e, se preenchido os requisitos, fosse 

concedida a vantagem pecuniária. O item 15.4.1.1. é literal em estabelecer que é o Ministério 

(agora da Economia) que estabelece qual ambiente laboral é insalubre, com base no laudo 

técnico pericial do ambiente de trabalho (COSTA, 2013, p. 59). 

 Ocorre que esse dispositivo nunca foi aplicado. As empresas avaliam o meio ambiente 

do trabalho e fixam o adicional de insalubridade diretamente. Também adotam as políticas de 

gestão interna de riscos, as avaliações ambientais e escolhem as medidas de proteção sem 

qualquer interferência estatal. Toda a responsabilidade é do empregador, cabendo ao Estado 

apenas fiscalizar os ambientes do trabalho e auditar os documentos. 

 Todos documentos trabalhistas referentes à insalubridade, portanto, são elaborados 

pela própria empresa. Além do laudo de insalubridade, há informações sobre agentes 

insalubres no PPRA e avaliações clínicas no PMCSO e programas específicos de 

determinados setores.  

 Houve recente e importante mudança normativa no que se refere ao gerenciamento 

dos riscos ocupacionais no Brasil. A Portaria da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 

do Ministério da Economia (SEPRT) n° 6.730, de 9 de março de 2020, modificou a NR-1 e 

criou um programa geral de gerenciamento de riscos, que engloba todos os riscos 

ocupacionais presentes no ambiente de trabalho: 
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1.5.3 Responsabilidades 
1.5.3.1. A organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de 
riscos ocupacionais em suas atividades. 
1.5.3.1.1 O gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um Programa de 
Gerenciamento de Riscos - PGR. 
1.5.3.1.1.1 A critério da organização, o PGR pode ser implementado por unidade 
operacional, setor ou atividade. 
1.5.3.1.2 O PGR pode ser atendido por sistemas de gestão, desde que estes cumpram 
as exigências previstas nesta NR e em dispositivos legais de segurança e saúde no 
trabalho. 
1.5.3.1.3 O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros 
documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho. 
1.5.3.2 A organização deve: 
a) evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho; 
b) identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde; 
c) avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco; 
d) classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de 
medidas de prevenção; 
e) implementar medidas de prevenção, de acordo com a classificação de risco e na 
ordem de prioridade estabelecida na alínea “g” do subitem 1.4.1; e 
f) acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. 

 

 O PGR, que só entrará em vigor em 2021, substituirá o PPRA, programa até então 

responsável pelos levantamentos ambientais de agentes insalubres. O item “9.4.3.” da NR-9, 

introduzido pela Portaria SEPRT n.º 6.735, de 10 de março de 2020, prevê que “os resultados 

das avaliações das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos devem 

ser incorporados ao inventário de riscos do PGR.” 

 Portanto, para fins trabalhistas, o PGR78 englobará todos os demais documentos 

ocupacionais relacionados à exposição do agente insalubre. Isso facilitará bastante a 

localização das informações e poderá, no futuro, eliminar outros documentos com essa 

finalidade, inclusive para fins previdenciários. 

 A forma de comprovar a insalubridade para caracterização do tempo especial para fins 

previdenciários – e o fato gerador da contribuição social respectiva – não é o laudo de 

insalubridade ou outro documento trabalhista. O § 1º, do art. 58 Lei n° 8.213/1991 estabelece 

que o tempo especial se comprova por meio de formulário. Este, por sua vez, deve ser 

elaborado “com base” no LTCAT, expedido por médico ou engenheiro do trabalho, nos 

termos da legislação trabalhista. 

 O LTCAT, contudo, não é o documento que caracteriza o tempo especial. É um 

documento intermediário, utilizado para avaliar o ambiente de trabalho. O INSS utiliza para o 

enquadramento o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), que nada mais é do que um 

resumo com as informações obtidas de outros documentos, em especial o próprio LTCAT. O 

                                                
78 O PGR já era utilizado para o setor de mineração, nos termos da NR-22. A partir de agora, o instrumento passa 
a ser geral, aplicável para qualquer empregador.   
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INSS utiliza apenas o PPP para aferição do direito ao reconhecimento de um vínculo como 

especial desde 2004. Apenas nos casos em que há dúvida quanto ao conteúdo do documento é 

exigido o LTCAT que o embasou79. 

 A própria regulamentação infralegal do INSS, contudo, admite que os documentos 

previstos nas NR ou outros laudos sejam utilizados para embasar o PPP, complementando ou 

substituindo o LTCAT: 

 
Art. 261. Poderão ser aceitos, em substituição ao LTCAT, e ainda de forma 
complementar, desde que contenham os elementos informativos básicos 
constitutivos relacionados no art. 262, os seguintes documentos: 
I - laudos técnico-periciais realizados na mesma empresa, emitidos por determinação 
da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, individuais ou coletivas, acordos ou 
dissídios coletivos, ainda que o segurado não seja o reclamante, desde que relativas 
ao mesmo setor, atividades, condições e local de trabalho; 
II - laudos emitidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e 
Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO; 
III - laudos emitidos por órgãos do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; 
IV - laudos individuais acompanhados de: 
a) autorização escrita da empresa para efetuar o levantamento, quando o responsável 
técnico não for seu empregado; 
b) nome e identificação do acompanhante da empresa, quando o responsável técnico 
não for seu empregado; e 
c) data e local da realização da perícia. 
V - as demonstrações ambientais: 
a) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; 
b) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR; 
c) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 
- PCMAT; e 
d) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO. 

 

 Ainda na esfera previdenciária, só que pela ótica do custeio, a Receita também utiliza 

o PPP como instrumento para identificação da ocorrência do fato gerador da contribuição 

social decorrente do exercício do trabalho insalubre.  

 A Instrução Normativa n° 971/2009, que regulamenta a ação da Receita na cobrança 

das contribuições sociais, prevê como obrigação tributária acessória das empresas elaborar o 

LTCAT e o PPP (art. 47, incisos XII e XIII).  

 Na prática, contudo, a Receita apenas controla a ocorrência do fato gerador com as 

informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

e Informações à Previdência Social (GFIP)80. A GFIP, prevista na Lei n° 9.528/1997, passou 

                                                
79 No capítulo em que tratamos do limite ocupacional do ruído, mencionamos o julgamento do tema 174 pela 
TNU. O precedente diz que, em caso de dúvida quanto à metodologia utilizada para aferição do ruído, deveria 
ser apresentado o LTCAT. Temos que a apresentação é totalmente inútil. O que interesse é a indicação, no PPP, 
do critério utilizado (NR-15 ou NHO-1). Se o LTCAT é necessário para indicar qual a metodologia utilizada, o 
PPP não tem nenhum utilidade, bastando apresentar o primeiro documento. Não está claro qual o objetivo 
almejado para a TNU no precedente. 
80 A GFIP é o instrumento pelo qual o contribuinte recolhe as contribuições previdenciárias e o FGTS.  
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a ser o instrumento de comunicação entre as empresas e a Receita no que se refere às 

contribuições sociais. A fiscalização da Receita pode solicitar os documentos relacionados à 

comprovação ambiental para corroborar a informação prestada na GFIP: 

 
Art. 291. As informações prestadas em GFIP sobre a existência ou não de riscos 
ambientais em níveis ou concentrações que prejudiquem a saúde ou a integridade 
física do trabalhador deverão ser comprovadas perante a fiscalização da RFB 
mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
I - PPRA, que visa à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, por 
meio da antecipação, do reconhecimento, da avaliação e do consequente controle da 
ocorrência de riscos ambientais, sendo sua abrangência e profundidade dependentes 
das características dos riscos e das necessidades de controle, devendo ser elaborado 
e implementado pela empresa, por estabelecimento, nos termos da NR-9, do MTE; 
II - Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), que é obrigatório para as 
atividades relacionadas à mineração e substitui o PPRA para essas atividades, 
devendo ser elaborado e implementado pela empresa ou pelo permissionário de 
lavra garimpeira, nos termos da NR-22, do MTE; 
III - PCMAT, que é obrigatório para estabelecimentos que desenvolvam atividades 
relacionadas à indústria da construção, identificados no grupo 45 da tabela de 
CNAE, com 20 (vinte) trabalhadores ou mais por estabelecimento ou obra, e visa a 
implementar medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos 
processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho, nos termos da NR-18, 
substituindo o PPRA quando contemplar todas as exigências contidas na NR-9, 
ambas do MTE; 
IV - PCMSO, que deverá ser elaborado e implementado pela empresa ou pelo 
estabelecimento, a partir do PPRA, PGR e PCMAT, com o caráter de promover a 
prevenção, o rastreamento e o diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados 
ao trabalho, inclusive aqueles de natureza subclínica, além da constatação da 
existência de casos de doenças profissionais ou de danos irreversíveis à saúde dos 
trabalhadores, nos termos da NR-7 do MTE; 
V - LTCAT, que é a declaração pericial emitida para evidenciação técnica das 
condições ambientais do trabalho, podendo ser substituído por um dos documentos 
dentre os previstos nos incisos I e II, conforme disposto neste ato e na Instrução 
Normativa que estabelece critérios a serem adotados pelo INSS; 
VI - PPP, que é o documento histórico-laboral individual do trabalhador, conforme 
disposto neste ato e na Instrução Normativa que estabelece critérios a serem 
adotados pelo INSS; 
VII - CAT, que é o documento que registra o acidente do trabalho, a ocorrência ou o 
agravamento de doença ocupacional, mesmo que não tenha sido determinado o 
afastamento do trabalho, conforme disposto nos arts. 19 a 22 da Lei nº 8.213, de 
1991, e nas NR-7 e NR-15 do MTE, sendo seu registro fundamental para a geração 
de análises estatísticas que determinam a morbidade e mortalidade nas empresas e 
para a adoção das medidas preventivas e repressivas cabíveis, sendo considerados, 
também, os casos de reconhecimento de nexo técnico epidemiológico na forma do 
art. 21-A da citada Lei, acrescentado pela Lei nº 11.430, de 26 de dezembro de 
2006. 

   

 Em resumo, uma empresa deve manter os programas de gestão do meio ambiente do 

trabalho e, se presente algum agente insalubre, elaborar por meio de profissional habilitado o 

laudo de insalubridade e o LTCAT e preencher o PPP81, transmitindo parte das informações 

                                                
81 O LTCAT e PPP só serão exigidos se o agente também for considerado nocivo para fins previdenciários, isto 
é, previsto como agente nocivo pelo Decreto n° 3.048/1999. 



 92 

para os órgãos públicos responsáveis e armazenando os documentos para futuras fiscalizações 

e solicitações. 

 A simplificação dessas obrigações acessórias era um dos objetivo que nortearam a 

criação do e-social. Instituído em 2014 pelo Decreto n° 8.373/2014, o e-social estabeleceu um 

sistema de escrituração eletrônica das obrigações trabalhistas, fiscais e tributárias, em um 

único sistema. O fornecimento das informação ao e-social substituirá outros sistemas.  

 O art. 3o do Decreto n° 8.373/2014 prevê esses objetivos de forma expressa:  

 
Art. 3º O eSocial rege-se pelos seguintes princípios: 
I - viabilizar a garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; 
II - racionalizar e simplificar o cumprimento de obrigações; 
III - eliminar a redundância nas informações prestadas pelas pessoas físicas e 
jurídicas; 
IV - aprimorar a qualidade de informações das relações de trabalho, previdenciárias 
e tributárias; e 
V - conferir tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

 O sistema é alvo de muitas críticas desde sua criação. Sua utilização foi iniciada para 

os empregadores domésticos, com muitos problemas. Falhas no sistema, complexidade para 

usuários sem treinamento e excesso de informações eram as críticas mais comuns. A partir de 

2016, o sistema passou a ser utilizado para as grandes empresas e um calendário previa sua 

utilização gradual por todas as empresas no Brasil. 

 As críticas ao e-social, em boa parte, não se referem ao sistema informatizado, mas 

sim ao excesso de informações que o empregador tem que fornecer em cumprimento às 

normas brasileiras. O e-social não simplificou em nada o arcabouço regulatório. Apenas 

replicou, em meio eletrônico, tudo o que era exigido do empregador em relação às suas 

obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias. 

 De fato, cada um dos órgãos públicos interessados tentou colocar no sistema todo o 

tipo de informação que entendia relevante para algum fim. Um dos temas mais complexos era 

justamente as informações relacionadas à SST. 

 Por conta dessa suposta complexidade e suposta burocracia excessiva, o art. 16 da Lei 

n° 13.874/2019, ou Lei da Liberdade Econômica determinou sua substituição por um sistema 

simplificado das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais.  
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 Um primeiro esforço importante foi eliminar, para esse novo sistema, todo o excesso 

de informações que cada órgão público colocou para facilitar suas políticas públicas. Só nos 

layouts relacionados à SST estima-se que serão reduzidos até 500 eventos82.  

 Contudo, de nada adianta buscar sistemas simplificados de escrituração se o 

empregador tiver que continuar preenchendo o PPP, contratar peritos para laudos de 

insalubridade, PPRA, LTCAT, entre outras informações burocráticas exigidas pela Receita, 

pelo INSS e Ministério da Economia. A simplificação do e-social depende da racionalização 

das regras de prova e fiscalização. 

  

                                                
82 Eventos são as informações que o empregador deve apresentar no e-social. Cada informação prevista em 
alguma norma representa um ou mais eventos no sistema. 
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4. FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO INSALUBRE 

 

 

 Cada órgão público regula o trabalho insalubre de forma diferente, utilizando critérios 

diferenciados para caracterização e comprovação. Isso repercute diretamente na forma pela 

qual o Estado promove a fiscalização das condições ambientais de trabalho. 

 A Constituição prevê a competência da União para organizar, manter e executar a 

inspeção do trabalho, nos termos do art. 21, inciso XXIV, da CF. No atual desenho do Poder 

Executivo (Decreto n° 9.745/2019), o órgão público responsável pela fiscalização do 

ambiente de trabalho é a Secretaria de Trabalho, por meio da Subsecretaria de Inspeção do 

Trabalho. Essa competência sempre foi vinculada diretamente ao Ministério do Trabalho, 

extinto no início de 2019. Contudo, sua transformação na Secretaria do Trabalho, vinculada à 

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, não promoveu 

qualquer alteração substantiva na forma de atuação da inspeção83. 

 A Convenção n° 81 da OIT, ratificada pelo Brasil em 1957 (atualmente o anexo XV 

do Decreto n° 10.088/2019), traz a disciplina mínima obrigatória para a inspeção do trabalho: 

 
1 - O sistema de inspeção de trabalho será encarregado: 
a) de assegurar a aplicação das disposições legais relativas às condições de trabalho 
e à proteção dos trabalhadores no exercício de sua profissão, tais como as 
disposições relativas à duração do trabalho, aos salários, à segurança, à higiene e ao 
bem estar, ao emprêgo das crianças e dos adolescentes e a outras matérias conexas, 
na medida em que os inspetores são encarregados de assegurar a aplicação das ditas 
disposições; 
b) de fornecer informações e conselhos técnicos aos empregadores e trabalhadores 
sôbre os meios mais eficazes de observar as disposições legais; 
c) de levar ao conhecimento da autoridade competente as deficiências ou os abusos 
que não estão especificamente compreendidos nas disposições legais existente. 
2 - se fôrem confiadas outras funções aos inspetores de trabalho, estas não deverão 
ser obstáculo ao exercício de suas funções principais, nem prejudicar de qualquer 
maneira a autoridade ou a imparcialidade necessárias aos inspetores nas suas 
relações com os empregadores. 

 

 As atribuições dos auditores fiscais do trabalho estão elencadas no art. 11 da Lei n° 

10.593/2002. No que se refere a aferição do trabalho insalubre, a competência está prevista no 

inciso I do art.11: 

 
Art. 11. Os ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho têm por atribuições 
assegurar, em todo o território nacional: 

                                                
83 Em que pese a ausência de qualquer desestruturação das competências finalísticas do extinto Ministério, foram 
ajuizadas uma ADI (6057) e duas ADPF (561 e 562) questionando a extinção formal do Ministério do Trabalho. 
Nenhuma foi analisada no mérito até a presente data.  



 95 

I - o cumprimento de disposições legais e regulamentares, inclusive as relacionadas 
à segurança e à medicina do trabalho, no âmbito das relações de trabalho e de 
emprego; 
... 

 

 O Poder Executivo pode atribuir outras funções de fiscalização aos auditores do 

trabalho, com fundamento no §1º do mesmo artigo, “desde que compatíveis com atividades 

de auditoria e fiscalização.” Portanto, eventual ampliação do poder fiscalizatório da inspeção 

do trabalho não depende de alteração legislativa, desde que compatível com as suas funções. 

 A mesma Lei n° 10.593/2002 estabelece a competência dos auditores fiscais da 

Receita. O art. 6° prevê a atribuição de constituir o crédito tributário (inciso I, alínea “a”) e 

executar os procedimentos de fiscalização (inciso I, alínea “c”). Assim, se há trabalho com 

exposição a agentes insalubres enquadrados na hipótese dos artigos 57 e 58 da Lei n° 

8.213/1991, há fato gerador da contribuição social prevista no § 6º do art. 57, cabendo aos 

auditores fiscais da Receita constituir o crédito tributário e fiscalizar as empresas quanto a 

ocorrência do fato gerador e cumprimento das obrigações tributárias acessórias, entre elas o 

correto preenchimento do PPP. 

 No que se refere à concessão dos benefícios previdenciários, incluindo a aposentadoria 

especial e os benefícios por incapacidade, a Lei n° 8.213/1991 estabeleceu a competência para 

os “agentes do INSS”. A lei, portanto, não restringe a atividade de fiscalização a determinada 

categoria de servidores da autarquia. O art. 125-A estabelece a competência fiscalizatória para 

atendimento de todas as obrigações previdenciárias não tributárias84, incluindo a aplicação de 

multa. 

 Os peritos do INSS eram responsáveis pelas vistorias ambientais, quando necessário 

complementar as informações constantes dos processos administrativos para concessão do 

benefício. Por exemplo, para dirimir alguma dúvida quando a informações constantes no PPP 

ou no LTCAT, ou identificar eventual nexo causal entre uma doença e a atividade laboral do 

segurado, para caracterização de determinada incapacidade laboral como acidentária. 

 A Medida Provisória n° 871/2019, convertida na Lei n° 13.846/2019, criou a carreira 

de perícia médica federal, transformando os antigos peritos médicos previdenciários em uma 

carreira desvinculada do INSS, com competências ampliadas. Por ora, os peritos médicos 

federais continuam responsáveis pelas perícias médicas referentes às concessões de benefícios 

previdenciários, em que pese a ausência de clareza no texto aprovado. 
                                                
84 O § 3o  do art. 125-A exclui de forma expressa qualquer atuação de âmbito fiscal, atribuição privativa dos 
auditores fiscais da Receita: “O disposto neste artigo não abrange as competências atribuídas em caráter 
privativo aos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita previstas no inciso I do caput do art. 6° da Lei no 
10.593, de 6 de dezembro de 2002.” 
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 Em relação à vistoria de ambientes insalubres, o texto original da Medida Provisória 

n° 871/2019 previa essa competência de forma expressa na alteração da alínea “b” do inciso I 

do § 3º do art. 30 da Lei n° 11.907/200985. O texto convertido em lei, contudo, foi alterado, 

substituindo a alínea “b” simplesmente por “verificação, quando necessária à análise da 

procedência de benefícios previdenciários”. 

 A redação desse dispositivo é pouco clara. Verificação não é um termo técnico ou 

jurídico inequívoco. O que o médico perito federal deve verificar? O ambiente de trabalho ou 

os formulários e documentos da empresa? Na ausência de direcionamento, o dispositivo deve 

ser interpretado de forma ampla, permitindo ao perito médico federal qualquer verificação 

pertinente para a concessão de benefícios previdenciários que exija alguma análise médica 

pericial.  

 Por outro lado, como os peritos deixaram de ser “agentes do INSS”, não podem 

aplicar penalidades se identificarem problemas no meio ambiente do trabalho. Assim, a 

competência da perícia médica federal não inclui o poder de polícia, mas apenas a análise 

técnica dos elementos constantes no meio ambiente do trabalho para viabilizar a análise de 

algum benefício previdenciário. Identificada alguma irregularidade, o perito deverá 

encaminhá-la ao INSS, para que este adote as medidas cabíveis. 

 Além dessas competências fiscalizatória relacionadas diretamente às políticas de 

trabalho e previdência (custeio e benefício), há uma divergência no âmbito do TST sobre a 

competência dos Centros de Referência de Saúde do Trabalhador (CEREST) no que se refere 

à fiscalização repressiva dos ambientes de trabalho. 

 Os CEREST foram criados com a função de dar subsídios técnicos para o SUS nas 

ações de promoção, prevenção, vigilância, diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde 

dos trabalhadores urbanos e rurais (art. 7o da Portaria n° 2.728/2009). Como estruturas 

integrantes do SUS, podem ser Municipais, Regionais ou Estaduais. Trata-se de estrutura 

vinculada às políticas de saúde, no âmbito de todos os Entes da Federação. 

 

                                                
85 “Art. 30... 
§ 3º São atribuições essenciais e exclusivas dos cargos de Perito Médico Federal, de Perito Médico da 
Previdência Social e, supletivamente, de Supervisor Médico-Pericial da carreira de que trata a Lei nº 9.620, de 2 
de abril de 1998, as atividades médico-periciais relacionadas com: 
I - o regime geral de previdência social e assistência social:    
... 
b) a inspeção de ambientes de trabalho; 
...” 
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 Com base na sua atuação, muitos CEREST promovem ações de fiscalização nas 

empresas, amparados em códigos sanitários municipais e estaduais que tratam do meio 

ambiente do trabalho, aplicando penalidades administrativas aos estabelecimentos. 

 A jurisprudência do TST vinha se consolidando no sentido da legalidade da referida 

ação fiscalizatória de polícia, sob o fundamento de que a garantia dos ambientes de trabalho 

hígidos é competência comum da União, Estados e Municípios, em ações integradas de 

trabalho, meio ambiente e saúde, considerando que o meio ambiente do trabalho é parte do 

meio ambiente, nos termos do art. 200, inciso VIII, da Constituição Federal86.  

 O precedente mais recente da Corte, contudo, é no sentido contrário:  

 
RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. 
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO 
CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST) 
PARA AUTUAÇÃO E APLICAÇÃO DE PENALIDADE . A Constituição Federal, 
em seu art. 21, XXIV, disciplina que compete à União " organizar, manter e 
executar a inspeção do trabalho ", e o art. 14, XIX, "c", da Lei n° 9.649/1998 
determina que compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a fiscalização do 
trabalho, bem como a aplicação das sanções previstas em normas legais ou 
coletivas. Nesse sentido, os arts. 626 a 634 da CLT disciplinam o procedimento de 
fiscalização do trabalho, bem como a autuação e imposição de multas. Dessa forma, 
nos moldes dos preceitos acima mencionados, a fiscalização e a eventual autuação 
da empresa, e, por conseguinte, a aplicação de multa em razão do descumprimento 
de normas de segurança e medicina do trabalho, são de competência exclusiva dos 
auditores fiscais do trabalho. Não obstante seja garantia constitucional inserta no art. 
7º, XXII, da CF , a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 
saúde, higiene e segurança, além de a Constituição Federal assegurar um meio 
ambiente de trabalho saudável, é certo que as disposições constitucionais e legais 
mencionadas pelo Município de Jundiaí não conferem competência ao Centro de 
Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST, órgão municipal vinculado à 
Secretaria de Saúde, para fiscalizar as empresas, lavrar auto de infração, assim como 
aplicar a multa cabível quando constatado que não foram observadas as normas 
relativas à segurança, saúde e medicina do trabalho. Nesse contexto, revela-se 
acertada a decisão do Regional que declarou a nulidade do auto de infração, tendo 
em vista a incompetência do seu emissor, e, por conseguinte, concluiu que a multa 
dele derivada perdeu o seu valor impositivo. Recurso de revista não conhecido . B) 
RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO AUTOR (ITAÚ UNIBANCO 
S.A.). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Não obstante a procedência da ação 
anulatória de auto de infração, o Tribunal Regional reputou indevidos os honorários 
advocatícios da sucumbência. Entretanto, sucumbente o réu, Município de Jundiaí, 
deve este arcar com os honorários advocatícios, diante da diretiva do art. 5° da 
Instrução Normativa n° 27/2005 e do item IV da Súmula nº 219, ambas , do TST. 
Recurso de revista conhecido e provido" (RR 0010420-06.2015.5.15.0096, 8ª 
Turma, Relatora Ministra Dora Maria da Costa, DEJT 07/06/2019). 

 

                                                
86 AIRR n° 0001343-43.2010.515.0097, 3a Turma, Rel. Mauricio Godinho Delgado, julgamento 08/10/2014; 
ARR n° 0000389-35.2012.515.0094, 4a Turma, Rel. Maria de Assis Calsing, julgamento 03/02/2016; AIRR n° 
0011369-10.2014.515.0017, 2a Turma, Rel. Maria Helena Mallmann, julgamento 17/05/2017; ARR n° 0167000-
79.2006.515.0096, 1a Turma, Rel. Walmir Oliveira da Costa, julgamento 23/08/2017; AIRR n° 0011439-
38.2015.515.0002, 6a Turma, Rel. Cilene Ferreira Amaro Santos, julgamento 28/11/2018, publicação: 
30/11/2018. 
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 Tratando-se de poder de polícia, a ausência de previsão legal expressa para o SUS 

aplicar penalidades relacionadas ao meio ambiente do trabalho deve ser considerada. Com 

efeito, não é razoável permitir o exercício do poder de polícia, com interferência direta na 

vida dos particulares, apenas com base na intepretação sistemática do texto constitucional. 

 A competência do CEREST para promover a vigilância sanitária não autoriza esse 

órgão a aplicar penalidades, com base em uma competência genérica de proteção à saúde87. 

Se identificada alguma irregularidade por parte dos profissionais vinculados ao CEREST, 

cabe a esse órgão acionar os órgãos públicos federais responsáveis pela fiscalização 

trabalhista. Não nos parece que a competência de fiscalização trabalhista foi estendida aos 

CEREST em uma lógica de proteção global do trabalhador (NEIVERTH; et alii, 2016). 

 Por fim, temos ainda competência do Ministério Público do Trabalho (MPT). O art. 83 

da LC n° 75/1993 estabelece dentre as competências do órgão promover ações civis públicas 

para defesa de interesses coletivos relacionados aos direitos sociais, garantir que direitos 

indisponíveis não sejam violados por acordos coletivos, atuar como fiscal da lei nos processos 

trabalhistas, entre outras.  

 O MPT atua em ações coletivas ou mediante termos de ajuste de condutas, com viés 

repressivo e fiscalizatório. Ainda que não integrante da estrutura formal de fiscalização do 

Poder Executivo, o MPT atua diretamente na repressão às empresas, manejando os 

instrumentos coletivos para compeli-las a adotar medidas corretivas88. 

  

                                                
87 A competência concorrente para disciplina do tema da saúde está prevista no art. 23 da Constituição Federal:  
“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
(...) 
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;” 
88 Temos posição crítica sobre o uso de termos de ajustamento de conduta (TAC) e ações civis públicas (ACP) 
de forma indiscriminada. Considerando o potencial lesivo que uma ação coletiva pode gerar para uma empresa 
(reputação, custos processuais e materiais), temos que o instrumento deve ser utilizado com extrema cautela. O 
ideal é que seja voltado para ações corretivas de setores, e não voltados para determinada empresa. Escolher 
determinada empresa para servir de modelo para um cumprimento integral das obrigações trabalhistas e 
previdenciárias parece arbitrário. Estudiosos da teoria da regulação tem se debruçado sobre a ineficiência de 
modelos regulatórios puramente repressivos, e apontando que modelos que considerando tanto o cumprimento 
espontâneo (persuation) com a penalização daquele que não o fizer (punishment), tem maiores chances de 
efetivamente serem cumpridos (AYRES; BRAITHWAITE, 1992, p. 25). Pelos limites da presente dissertação 
não poderemos nos aprofundar na atuação concreta do MPT, mas é importante fazer esse registro.  
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5. ANÁLISE CRÍTICA DO DESENHO REGULATÓRIO DA INSALUBRIDADE NO 

BRASIL 

 

 

 Nos capítulos anteriores foram apresentadas as principais características e 

instrumentos regulatórios brasileiros para disciplina do trabalho insalubre. Identificamos os 

problemas e limitações das normas jurídicas por conta de uma transposição incompleta dos 

conhecimentos da Higiene Ocupacional. Detalhamos os principais instrumentos regulatórios 

para disciplina do trabalho insalubre. Por fim, apresentamos a estrutura fiscalizatória e 

burocrática utilizada por todos os órgãos públicos envolvidos. 

 No presente capítulo será feita uma análise crítica de cada um desses temas, 

enfrentando os problemas já descritos nos capítulos anteriores. Será utilizada a mesma 

sequência de apresentação dos temas, ainda que a ordem cronológica seja irrelevante para 

essa análise. Diversos dos temas tem relação entre si e poderiam facilmente ser reunidos em 

capítulos únicos. Contudo, para facilitar a leitura, optei por segregar a análise. 

 

5.1. Problemas na transposição da insalubridade para o Direito 

 

 

 No capítulo 1 discorremos sobre a forma pela qual o ordenamento jurídico brasileiro 

incorporou a insalubridade, descrevendo o fenômeno técnico para poder estabelecer sua 

disciplina jurídica. Essa transposição, contudo, traz diversos problemas para os operadores do 

Direito. 

 Inicialmente temos que as normas legais sobre a insalubridade não utilizam de forma 

adequada um conceito básico para sua compreensão, que é o conceito de risco.  

 O conceito de risco é fundamental para a Higiene Ocupacional. O risco é aferido por 

uma relação entre a probabilidade de ocorrência de um dano e a gravidade do dano provocado 

sobre a saúde humana (FUNDACENTRO, p. 47). No mesmo sentido a norma técnica ISO 

31000:2018 define risco como “efeito da incerteza nos objetivos”, identificando que o mesmo 

é expresso considerando sua fonte, os eventos potenciais, suas consequências e 

probabilidades.  

 Tecnicamente, a mera possibilidade de ocorrer algum evento que afete a saúde é 

apenas um perigo, não um risco. No risco existe necessariamente uma avaliação 

probabilística. Por exemplo, a exposição de um trabalhador a ruído elevado traz a 
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possibilidade de perda auditiva. Mas apenas estudos mais precisos identificaram em quais 

condições a exposição por determinado tempo a determinado nível de ruído representa um 

risco de perda auditiva, risco esse que será maior ou menor a depender do nível do ruído, do 

tempo de exposição e das características do próprio trabalhador. 

 Principalmente, a definição do risco pressupõe conhecer os efeitos dos agentes 

insalubres na saúde humana e avaliar as situações em que o mesmo será, ou não, aceitável. 

Pressupõe estudos constantes não apenas dos agentes já arrolados, mas também de novos 

agentes (especialmente químicos) que são introduzidos nas relações de trabalho todos os dias 

(OLIVEIRA, 2011, p. 197). 

 A inclusão do conceito de risco aceitável foi considerada no momento elaboração da 

NR-15. O grupo técnico responsável sugeriu deixar na norma, de forma expressa, que o limite 

de tolerância tornaria a exposição inofensiva para “a maioria” dos trabalhadores. Na revisão 

final, contudo, foi excluída a expressão pela consultoria jurídica do Ministério do Trabalho, 

em uma tentativa artificial de exclusão da ideia de risco aceitável da caracterização técnica da 

insalubridade:  

 
Na parte introdutória da NR-15, vale destacar o conceito de Limite de Tolerância, 
que, por razões de estrutura legal, não pode ser colocado com sua definição técnica 
tradicional. Inicialmente, o grupo havia colocado a definição técnica, estabelecendo 
que sua observância não causaria dano à saúde da maioria dos trabalhadores. No 
entanto, ao passar pela revisão final do Ministério do Trabalho, a área jurídica 
daquele órgão informou que o texto não poderia constar “a maioria”, pois a lei 
deveria ser taxativa. (SOTO; et alii, 2010, p. 8). 

 

 É impossível delimitar tecnicamente um limite seguro em que nenhum trabalhador 

adoecerá, pois há diversos aspectos técnicos e fáticos envolvidos, como a fonte do agente, o 

tempo e forma de exposição, qual o efeito considerando cada dose, predisposição individual, 

forma como o agente interage com outros agentes, entre outros. 

 A alteração da NR-1 pela Portaria SEPRT n° 915/2019 traz de forma clara a 

diferenciação entre perigo e risco nas suas definições:  

 
Perigo ou fator de risco: fonte com o potencial para causar lesão ou problemas de 
saúde. 
(...) 
Risco relacionado ao trabalho ou risco ocupacional: combinação da probabilidade de 
ocorrência de eventos ou exposições perigosas a agentes nocivos relacionados aos 
trabalhos e da gravidade das lesões e problemas de saúde que podem ser causados 
pelo evento ou exposição. 
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 A correta identificação da insalubridade pelo Direito, portanto, depende da escolha do 

nível de exposição que será admitido para cada agente, considerando a gravidade das 

consequências e a probabilidade de adoecimento. Sem dúvida que a meta do Direito – 

expressamente reconhecida pela Constituição Federal - é o menor nível de risco e danos à 

saúde possível. Mas é utópico acreditar que o risco será totalmente eliminado, devendo as 

normas serem interpretadas à luz da realidade e com base no que é possível ser atingido 

(OLIVEIRA, 2011, p. 145). 

 O Estado deverá, nas normas jurídicas, expressamente identificar um limite de 

adoecimento considerado aceitável, considerando o estado da técnica, os danos provocados e 

outros aspectos envolvidos, especialmente econômicos e sociais. Isso pressupõe aceitar 

deliberadamente que é provável que alguns trabalhadores vão adoecer se expostos por longos 

períodos. Ou seja, ainda que a insalubridade seja um tema técnico, há inegavelmente um 

componente político e social na definição do que é insalubre. 

 Cabe a sociedade, pelos poderes constituídos, definir qual o limite de adoecimento 

aceitável, considerando a relação de custo/benefício do trabalho com exposição a determinado 

agente e seu impacto na saúde. Esse debate deve ser aberto e, sobretudo, embasado por 

evidências. É preciso ficar claro que o legislador e o regulador admitem que um trabalhador 

em cada mil, dez mil ou um milhão adoecerá se ficar exposto ao limite escolhido como 

parâmetro legal, após 30 ou 40 anos de jornada ininterrupta com exposição. 

 O Decreto n° 10.411/2020, que disciplina a análise de impacto regulatório na 

Administração Pública Federal, estabelece um caminho seguro para o regulador melhorar a 

qualidade das normas em matéria de SST. A incorporação do debate do risco aceitável e a 

busca de evidências para sua definição é essencial para a racionalização das normas sobre 

insalubridade.  

Apenas para ilustrar, cito o exemplo do benzeno, agente químico cancerígeno. O 

mesmo tem limites de tolerância variados em diversos países. A maioria adota uma parte por 

milhão (ppm). Há países, contudo, com índices mais rígidos, como a Alemanha. Até 2018, 

esse índice era 0,6 ppm, O Instituto Federal de Segurança e Saúde Ocupacional alemão89 

estimava o risco de que quatro em cada dez mil trabalhadores com jornadas de oito horas 

diárias e 40 anos de atividade com exposição constante desenvolveriam câncer ocupacional 

por exposição ao benzeno. A partir de 2018, o índice foi reduzido para 0,06 ppm, 

                                                
89 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAUA). 
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considerando aceitável o adoecimento de quatro em cada cem mil trabalhadores. Em todo o 

debate técnico, o número de adoecimentos esperados foi exposto de forma aberta. 

 O Brasil não admite nenhum limite como aceitável para benzeno. O aceitável é zero. 

Se não se aceita qualquer nível de benzeno no ar para fins ocupacionais, o país deveria proibir 

atividades como de frentista, mecanizar todo o processo de siderúrgicas ou da indústria do 

petróleo. É a única forma de garantir que nenhum trabalhador será afetado. Mas isso não é 

feito, até porque seria socialmente muito mais danoso do que manter os trabalhadores 

expostos a alguma concentração de benzeno. Porém, para fins normativos, as empresas tem 

que buscar a exposição zero, tecnicamente impossível em muitas situações, para não sofrerem 

qualquer sanção. 

 Nossa legislação usa o critério do limite de tolerância, mas não admite de forma 

expressa que esse limite não significa que não existe nenhum risco de adoecimento para 

alguns trabalhadores. O art. 189 da CLT não trata de risco inaceitável. Ele simplesmente traça 

uma linha entre salubridade e insalubridade normativa, sem qualquer admissão de que alguns 

trabalhadores, mesmo que exerçam sua atividade abaixo do limite de tolerância, têm a 

possibilidade de adoecer.  

 Como corretamente aponta Saad (2018, p. 400), nem o legislador, nem o cientistas, 

têm como prever ou indicar solução para cada caso concreto, eliminando por completo o risco 

Portanto, é equivocado pressupor que seja possível eliminar completamente qualquer 

possibilidade de risco, como a norma sugere. O que é possível é reduzir o nível de risco 

sensivelmente, para patamares onde a grande maioria dos trabalhadores não terá prejuízo à 

sua saúde ou integridade física.  

 No caso do ruído, adotam-se na maioria dos países limites ocupacionais entre 85 e 90 

dB(A) como aceitáveis90. Ou seja, há países que admitem um número maior de trabalhadores 

sujeitos a perdas auditivas induzidas pelo ruído ocupacional, outros países adotam critérios 

mais rígidos.  

 Certamente há indivíduos com exposição abaixo do limite de tolerância que sofrerão 

mais, pelas suas características biológicas, pelos seus hábitos fora do ambiente de trabalho ou 

pelo seu histórico médico. Esses casos, contudo, são admitidos como aceitáveis, considerando 

a condições fáticas e os conhecimentos técnico-científicos do momento. Nesses casos, o 

controle médico poderá identificar precocemente algum dano, interrompendo o trabalho 
                                                
90 Há estudos que apontam que 29% dos trabalhadores expostos a ruído acima de 90 dB(A) provavelmente terão 
alguma perda auditiva. O percentual cai para 15% com o limite de 85 dB(A) e 3% com 80 dB(A). Mesmo países 
desenvolvidos tem índices menos rígidos, como é o caso dos EUA (90 dB(A)), algumas províncias do Canadá 
(87 dB(A)) e a diretriz mínima para a União Europeia (87 dB(A)) (NIOSH, 1998, p. 20). 
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agressivo. Ou, se já instalado o dano, aquele que foi acometido pode buscar indenização por 

parte do empregador ou suporte do sistema de seguridade social, ainda que o limite 

ocupacional não tenha sido ultrapassado.    

 Para além da falta de tratamento legal adequado do conceito de risco, outra imprecisão 

técnica que remanesce na NR-15 quanto ao conceito de limite de tolerância é a previsão da 

“intensidade mínima” 91. A intensidade mínima só foi introduzida na norma para contemplar o 

nível mínimo de iluminamento, que originalmente constava na norma (anexo 4, revogado pela 

portaria MTPS n° 3.751/1990). 

 O nível de iluminamento não é um agente insalubre92. Foi incluído na norma para 

reduzir o número dos acidentes, pois a falta de iluminação gerava maior risco de quedas. 

Mesmo com a sua correta exclusão em 1990, permaneceu no conceito de limite de tolerância 

a intensidade mínima, prevista exclusivamente para contemplar o limite mínimo de 

iluminamento necessário para o cumprimento da norma.  

 Assim, não há de se falar em limites mínimos de exposição a agentes insalubres. O 

limite de tolerância sempre será fixado com base em um limite máximo de exposição. 

 

5.2. Falta de critério técnico para definição e atualização dos agentes insalubres 

 

 

 Além da incorporação incompleta do conceito de risco na legislação, a forma pela qual 

os agentes estão definidos e são atualizados na legislação brasileira é problemática. 

 Como exposto no capítulo 1, o legislador delegou a definição dos agentes insalubres 

para o Poder Executivo, tanto em matéria trabalhista como previdenciária. A transferência 

dessa atribuição para a legislação infralegal é juridicamente adequada, pois não deve o 

legislador avançar sobre a definição de conceitos técnicos imprecisos e sujeitos à 

aperfeiçoamento científico constante, como se dá com os agentes insalubres. Esta maior 

capacidade de adaptação à mudanças fáticas é uma das funções da transferência da 

                                                
91 15.1.5 Entende-se por "Limite de Tolerância", para os fins desta Norma, a concentração ou intensidade  
máxima  ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à 
saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral. 
92 O grupo responsável pela elaboração da NR-15, ao se manifestar sobre o tema, reconheceu que sua inclusão na 
NR-15 visava apenas compelir os empregadores a melhorar os nível de iluminação das empresas, não se tratando 
de agente insalubre em sentido técnico (SOTO; et alii, 2010, p. 8). Também é o entendimento de Saliba e Corrêa 
(2017, p. 63): “Embora a deficiência de iluminação possa provocar fadiga visual, redução na velocidade de 
percepção de detalhes, risco de acidentes e até a doença conhecida como dos Mineiros – que ocorre muito em 
minas subterrâneas -, em nenhum país ela é incluída como agente de higiene do trabalho, sendo tratada como 
agente ergonômico.”  
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discricionariedade do legislador para o administrador, junto dos conceitos jurídicos 

indeterminados e dos conceitos valorativos (JUNTEN FILHO, 2014, p. 275-277).  

 No entanto, esse maior dinamismo da Administração para alterar o lista dos agentes 

insalubres e os limites ocupacionais não é utilizado no Brasil.  

 Os agentes insalubres da NR-15 praticamente não foram atualizados desde sua 

elaboração original. É comum na doutrina93 a crítica de que os critérios de avaliação da NR-

15, especialmente os agentes químicos, estão desatualizados, se comparados aos padrões 

utilizados pela ACGIH, fonte de inspiração da lista brasileira, ou limites ocupacionais 

adotados em outros países.  

 Importante destacar que mesmo em 1978 o país adotou critérios aproximados, pois os 

índices de referencia adotados pela ACGIH utilizavam como base a jornada de 40 horas, e o 

Brasil adotava a jornada semanal de 48 horas. O que foi feito foi simplesmente reduzir o 

limite da lista em 22%.  

 Assim, se alguma concentração era de 100 ppm, foi normatizada no Brasil como 78 

ppm. Foram excepcionados os agentes cuja vedação era por exposição diária, para os quais foi 

mantida a mesma concentração da lista da ACGIH (SOTO; et alii, 2010, p. 8). 

 Portanto, além da falta de atualização técnica, a NR-15 é uma transformação 

proporcional de índices ocupacionais aproximados, ajustados considerando a diferença entre a 

jornada de trabalhado considerada para a ACGIH e a jornada brasileira. 

 Não há nenhuma comprovação científica que essa redução linear de 22% seja 

tecnicamente correta. A adaptação à jornada brasileira demandava a promoção de estudos 

contínuos, ainda que partindo desse ponto inicial, para corrigir ou manter os níveis de 

exposição admitidos, sobretudo em relação aos agentes químicos. Pouco foi feito nessa área 

nos últimos 40 anos94. 

 Em síntese, a NR-15 é uma aproximação da lista da ACGIH de 1976, com ajuste 

linear à jornada brasileira e atualizações pontuais nas últimas décadas. 

 Não há avaliação, pela doutrina, sobre os motivos da desatualização da NR-15. Na 

falta de literatura, recorro para a minha experiência profissional de mais de uma década com o 

tema para propor uma hipótese.  

 
                                                
93 SAAD, 2018, p. 401; OLIVEIRA, 2011, p. 197-198.  
94 Mais de 50% dos agentes químicos indicados na NR-15 está com concentração diversa da apontada pela 
ACGIH atualmente. Aproximadamente 2% tem o limite de tolerância superior ao critério da ACGIH, enquanto 
52% tem o limite de tolerância acima da recomendação da associação. Em alguns casos, a diferença é de mais de 
100 vezes para a concentração considerada segura (SOTO; et alii, 2010, p. 15). 
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 A consequência jurídica do reconhecimento da insalubridade no Brasil é a concessão 

do adicional.  

 Eventual retirada de uma agente insalubre do rol dos agentes ou adoção de um critério 

mais flexível significa a retirada desse “direito” do trabalhador. Por outro lado, a inclusão de 

agentes ou adoção de critérios mais rígidos significa pagar adicional de insalubridade para 

mais trabalhadores, encarecendo o processo produtivo para as empresas. 

 Como a definição do tema depende da provocação de trabalhadores ou empregadores 

e, pelo menos desde 2002, da sua participação direta em qualquer processo de atualização95, 

nunca houve vontade das partes em avançar, com receio das consequências econômicas para 

ambos os lados. Uma espécie de acordo tácito entre trabalhadores e empregadores que 

insalubridade é o que está na NR-15, da forma como foi prevista, e nada mais.  

 A falta de interesse de ambas as partes retira do regulador o ímpeto de regular. E, 

como consequência, não são estimulados ou requeridos estudos para aperfeiçoar ou atualizar a 

lista de agentes nocivos. Sem estudos e sem consenso com trabalhadores e empregadores, os 

sucessivos governos preferem não enfrentar o tema.  

 Essa suposição é reforçada pela análise da normas previdenciárias, que seguiram 

caminho diverso. Diferentemente do que ocorre na regulação trabalhista, em que o Estado é o 

mediador da relação entre trabalhadores e empregadores, na relação previdenciária o Estado é 

parte diretamente interessada. O rol de agentes nocivos que dão direito à aposentadoria 

especial é o que delimita o maior ou menor escopo da aposentadoria especial, benefício que 

garante uma aposentadoria precoce – e consequentemente mais custosa. 

Isso explica porque o mesmo Estado regulador que se omite na atualização da NR-15, 

aceitando pacificamente a falta de interesse de empregadores e trabalhadores, atuou com 

muito mais convicção na definição dos agentes considerados como nocivos nos decretos 

regulamentares da Previdência Social. 

 O Decreto n° 3.048/1999 tem uma lista de agentes mais restrita que a NR-15, e em 

algumas oportunidades, como se deu no caso do ruído, fez alterações dos níveis considerados 

agressivos, ainda que sem maior aprofundamento técnico ou debate social96.  

                                                
95 O Brasil adota as consultas às entidades mais representativas de trabalhadores e empregadores em toda matéria 
trabalhista. Na área ocupacional, as discussões envolvendo insalubridade necessariamente passam pela CTPP 
desde 2002.   
96 As sucessivas trocas do limite ocupacional previdenciário para o ruído demonstra a falta de preocupação com 
uma agenda regulatória adequada, modelos baseados em evidência, adoção de regimes de transição e 
participação social. O cenário jurídico regulatório atual é muito diferente. Alterações legislativas como as 
promovidas pela Lei n° 13.655/2018 na LINDB e o Decreto n° 10.411/2020 buscam justamente garantir maior 
previsibilidade em movimentos regulatórios. A insalubridade nunca foi encarada realmente como uma agenda 
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 Como exemplos, podemos citar a umidade e o frio, agentes insalubres previstos nos 

anexos 9 e 10 da NR-15, que não são considerados nocivos para fins previdenciários. 

Tecnicamente não existe qualquer justificativa para o tratamento normativo diferenciado e 

não foi feito qualquer estudo para excluir esses agentes.  

 Essa falta de coerência técnica e transparência na definição dos agentes insalubres gera 

consequências indesejadas. Em que pese a tentativa do legislador e do regulador em separar 

as discussões trabalhistas e previdenciárias, o conhecimento técnico é único. Informações, 

laudos e estudos trabalhistas são utilizados por peritos, advogados e juízes em demandas 

previdenciárias e vice-versa.  

 Não por acaso a limitação da lista dos agentes nocivos para fins previdenciários no 

Decreto n° 3.048/1999 não tem sido considerada na jurisprudência, ao contrário do que ocorre 

com os agentes insalubres para fins trabalhistas.    

 Em que pese a previsão expressa no caput do art. 58 da Lei n° 8.213/1991 de que só 

serão consideradas especiais as atividades com exposição aos agentes previstos em ato do 

Poder Executivo, o STJ tem reconhecido a possibilidade de qualquer agente reconhecido 

como agressivo dar direito ao benefício de aposentadoria especial. 

 O entendimento do STJ mantem aplicável a Súmula nº 198 do extinto Tribunal 

Federal de Recursos, que estabelecia que, “atendidos os demais requisitos, é devida a 

aposentadoria especial, se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é 

perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em regulamento.” Com base no verbete, a 

maior parte da doutrina previdenciária defende que o rol de agentes é exemplificativo97.  

 Essa orientação vem sendo mantida pelo STJ98, que considera o rol de agente apenas 

elucidativo, e não exaustivo. Destaca-se o julgamento do REsp n° 1.306.113/SC, sob o rito 

dos recursos repetitivos, que expressamente reconheceu a eletricidade como um agente 

agressivo capaz de dar direito à aposentadoria especial. O mesmo, considerado um agente 

perigoso, e não insalubre, deixou de ser previsto como agente nocivo previdenciário a partir 

da edição do Decreto n° 2.172/1997.  

 Julgado recente do Tribunal aplica o mesmo entendimento para o agente frio: 

 
                                                                                                                                                   
regulatória, mas essencialmente como um tema político. A nova postura regulatória do Governo Federal, 
acompanhada pela mudança estrutural promovida pela criação do Ministério da Economia, mudou esse enfoque. 
97 FORTES; PAULSEN, 2005, p. 201; MARTINS, 2004, p. 375. 
98 REsp 1306113/SC, Primeira Seção, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 07/03/2013; REsp 779.958/MG, 
Quinta Turma, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJ 10/04/2006; (REsp 639.066/RJ, Quinta Turma, Rel. 
Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJ 07/11/2005; REsp 689.195/RJ, Quinta Turma, Rel. Ministro Arnaldo 
Esteves Lima, DJ 22/08/2005. 
 



 107 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. 
EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO FRIO. DECRETOS 2.172/1997 E 
3.048/1999. ROL DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER 
EXEMPLIFICATIVO. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS 
ORDINÁRIAS DE QUE O TRABALHADOR ESTAVA SUBMETIDO DE 
MANEIRA PERMANENTE AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NOCIVA. 
RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC, representativo da 
controvérsia, fixou a orientação de que as normas regulamentadoras que 
estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são 
exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a 
legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho 
seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais. 
2. De fato, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à 
aposentadoria especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que 
coloquem em risco a sua saúde ou a sua integridade física, nos termos dos arts. 201, 
§ 1o. e 202, II da Constituição Federal. Assim, o fato de os decretos não mais 
contemplarem determinados agentes nocivos não significa que não seja mais 
possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o ordenamento 
jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física e 
saúde do trabalhador. 
3. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a possibilidade de 
caracterização da atividade exposta ao agente nocivo frio, desde que comprovada a 
exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma habitual, não ocasional, nem 
intermitente. 4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias, soberanas na análise 
fático-probatória dos autos, concluíram que as provas carreadas aos autos, 
especialmente o PPP, comprovam a habitual exposição à atividade nociva, o que 
garante o reconhecimento da atividade especial. 
5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento. 
(REsp 1429611/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 08/08/2018) 

 

 Já defendi que a posição da doutrina majoritária e da jurisprudência se dá sobre 

premissas equivocadas, pois a edição da Súmula n° 198 do TFR se deu com base na 

legislação da época, que utiliza para os enquadramentos um rol de atividades consideradas 

nocivas e não a definição dos agentes nocivos (PORTELA, 2014, p. 55). Os precedentes que 

deram origem à súmula justamente faziam referência às atividades, e não aos agentes. Assim, 

apenas foi autorizada a analogia do enquadramento de atividades pelo juiz, com base em 

laudo pericial que apontasse a mesma nocividade de outra atividade elencada nos quadros99.  

 Além de inadequada, pois não é de competência do Poder Judiciário definir os agentes 

insalubres, caracterizando clara invasão da competência do Legislativo e Executivo (JORGE, 

2006, p. 224), a decisão desmonta o modelo de custeio específico da aposentadoria especial. 

Se o agente só vai ser considerado nocivo no momento da concessão do benefício, não há 

fundamento legal para cobrança da contribuição previdenciária. 

                                                
99 No mesmo sentido Weber (2013): “no entanto, o resgate do histórico jurisprudencial que deu ensejo à súmula 
n.º 198 do TFR permite a conclusão de que, até a extinção do direito de categoria pela Lei n.º 9.032/95, entendia-
se que somente as atividades previstas nos decretos anteriores eram exemplificativas. Não se verifica dos 
julgados do extinto TFR, tampouco da jurisprudência dominante do STJ, qualquer precedente no sentido da não-
exaustividade dos agentes nocivos elencados nos decretos.” 
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 É vedado o uso analogia para caracterização de fato gerador na ausência de previsão 

expressa em lei100. Se a hipótese de incidência do adicional do SAT é expor a trabalhador às 

hipóteses legais de exposição a agentes nocivos que dão direito à aposentadoria especial, e a 

legislação reconhece que esses agentes são aqueles previstos no anexo IV do Decreto n° 

3.048/1999, eventual analogia utilizada pelo Poder Judiciário para enquadramento de agentes 

insalubres não poderá ser transposta para a relação tributária.  

 Esse tratamento em ações judiciais, permitindo enquadramento para agentes não 

previstos em norma, também tem caráter anti-isonômico, pois garante apenas para 

determinados segurados o Direito ao computo do tempo de trabalho como especial (LEITÃO, 

2007, p. 133). Mesmo que reconhecida a desatualização ou a omissão da lista, a ação judicial 

individual não é o instrumento adequado para superação do problema. Não é correto substituir 

eventual omissão da Administração na atualização da lista de agentes nocivos pela decisão de 

um magistrado em um caso concreto (PORTELA, 2014, p. 61). 

 Porém, forçoso reconhecer que o problema foi gerado também pela falta de coerência 

das normas sobre o tema. Ao separar artificialmente a insalubridade trabalhista da 

insalubridade previdenciária, o Poder Executivo acabou excluindo agentes sem qualquer 

explicação técnica. Se houve demonstração de que os agentes frio e umidade não prejudicam 

o trabalhador, o mesmo Estado regulador deveria ter alterado a NR-15. A falta de coerência e 

transparência tornam as alterações das normas previdenciárias frágeis, facilitando 

entendimentos como o adotado pelo STJ.  

 No caso do ruído, a incoerência do regulador é especialmente marcante, como 

veremos no próximo capítulo. 

 

5.3. Crítica à mudança do nível de ruído no Decreto n° 3.048/99 e dúvida quanto aos 

critérios para sua definição 

 

 

 As constantes mudanças do nível de ruído considerado insalubre na legislação 

previdenciária é um bom exemplo da falta de critério técnico e transparência na definição da 

insalubridade do Brasil. 
                                                
100 A disposição é literal no CTN: 
“Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária 
utilizará sucessivamente, na ordem indicada: 
I - a analogia; 
… 
§ 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei.” 
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 Como exposto no capítulo 1.3, o nível de exposição ao ruído considerado nocivo nos 

primeiros decretos sobre o tema era de 80 decibéis. Posteriormente, esse nível foi elevado 

para 90 decibéis, reduzido para 80, elevado novamente para 90 e por fim reduzido para 85. 

Paralelamente, a legislação trabalhista sempre considerou o nível de 85 decibéis como 

insalubre. 

 As constantes alterações do limite de tolerância apenas para fins previdenciários, por 

sucessivas mudanças normativas infralegais sem qualquer debate técnico, demonstram falta 

de racionalidade regulatória. Conforme já nos manifestamos, a decisão da administração foi 

arbitrária e imotivada (PORTELA, 2014, p. 67), especialmente no aumento realizado em 

1997. Não ficou claro qual o critério técnico que motivou a decisão administrativa, nem quais 

especialistas ou estudos foram realizados. E, principalmente, não é possível justificar a 

alteração no Decreto n° 2.172/1997 e no Decreto n° 3.048/1999 (redação original) diante da 

manutenção do nível previsto na NR-15.  

 O mesmo aumento de 80 para 90 decibéis já havia sido promovido em 1973. O 

Decreto n° 72.771/1973 passou a considerar insalubre o nível de ruído de 90 dB(A), 

substituindo o critério anterior de 80 dB(A) fixado pelo Decreto n°  53.831/1964. Esse nível 

só seria retomado formalmente em 1997 (Decreto n° 2.172/1997). 

 O aumento, contudo, não gerou efeitos. Entendeu-se que o Decreto n° 611/1992 gerou 

efeitos retroativos para todo o período entre 1973 a 1992, aplicando-se para esse período o 

nível de ruído de 80 dB(A)101 do Decreto n° 53.831/1964, cujos efeitos perduraram até a 

entrada em vigor do Decreto n° 2.172/1997. O próprio INSS utiliza esse critério nas análises 

administrativas102.  

                                                
101 PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO COMUM. RUÍDO. LIMITE. 80 
DB. CONVERSÃO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. 
(...) 
3. O art. 292 do Decreto n.º 611/92 classificou como especiais as atividades constantes dos anexos dos decretos 
acima mencionados. Havendo colisão entre preceitos constantes nos dois diplomas normativos, deve prevalecer 
aquele mais favorável ao trabalhador, em face do caráter social do direito previdenciário e da observância do 
princípio in dubio pro misero. 
4. Deve prevalecer, pois, o comando do Decreto n.º 53.831/64, que fixou em 80 db o limite mínimo de exposição 
ao ruído, para estabelecer o caráter nocivo da atividade exercida. 
5. A própria autarquia reconheceu o índice acima, em relação ao período anterior à edição do Decreto n.º 
2.172/97, consoante norma inserta no art. 173, inciso I, da Instrução Normativa INSS/DC n.º 57, de 10 de 
outubro de 2001 (D.O.U. de 11/10/2001). 
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. 
(REsp 412.351/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2003, DJ 17/11/2003, 
p. 355) 
102 O art. 208, inciso I, da IN 77/15 prevê que para o período anterior à 05/03/1997 o nível de ruído admitido é 
80 dB(A). 
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 Não é compreensível porque esse entendimento prevaleceu, sem expressamente 

declarar ilegal o aumento do nível de ruído em 1973. Se é aceito que a decisão de fixar um 

patamar de insalubridade é uma decisão administrativa, a mesma deve ser utilizada até ser 

cassada. O aumento de 80 para 90 decibéis não foi considerado ilegal, e deveria produzir 

efeitos, no mínimo, até 1992, data em que o limite anterior foi retomado.  

 Para Freudenthal (2012, p. 893-894), o motivo teria sido a cristalização do critério do 

Decreto n° 53.831/1964 pela Lei n° 5.527/1968, que expressamente restaurou os efeitos do 

mesmo. Logo, a lei teria incorporado todo o Decreto n° 53.831/1964, impedindo sua alteração 

posterior pela Administração. Outros autores sustentam que a legislação, de forma expressa, 

admitiu a coexistência das listas dos Decretos n° 53.831/1964 e 83.080/1979 (ALVIM, 2010, 

p. 238). 

 Em relação à posição de Freudenthal, parece inaceitável que uma lei incorpore um 

decreto regulamentar e impeça alterações posteriores, como nos manifestamos anteriormente:  

 
Essa construção não pode ser admitida. Jamais poderia uma lei afastar um ato do 
Poder Executivo, pois se tratam de competências diversas. Compete ao Poder 
Executivo regulamentar as leis, não podendo o legislativo cristalizar um 
regulamento por expressa disposição legal. 
Ademais, se realmente fosse admitido que o anexo do Decreto nº 53.831/64 não 
poderia ter sido substituído pela Administração, por estar cristalizado na lei, seria 
forçoso reconhecer que o Decreto nº 83.080/79, amplamente utilizado pela 
legislação posterior em conjunto com o primeiro, não teria nenhum valor jurídico, já 
que o legislador teria tornado imutável o regulamento anterior em 1968. 
(PORTELA, 2014, p. 68). 

 

 Já em relação ao entendimento de Alvim (2010, p 238), incorporado pela 

jurisprudência, entendo que há uma aplicação incorreta dos instrumento para superação de 

antinomias. A legislação realmente previu a coexistência dos dois decretos. Contudo, no caso 

do ruído, havia evidente contradição em relação ao limite de tolerância. O item 1.1.6 do 

Decreto n° 53.831/1964 previu o nível de 80 decibéis e o decreto posterior, no item 1.1.5, 

previa 90 decibéis. Seguindo as regras gerais para superação de antinomias, a regra posterior 

revoga a regra anterior (§ 1°, art. 2o, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro - 

LINDB). Como exposto no capítulo 1.3, contudo, a antinomia foi resolvida pela aplicação de 

um “princípio” (in dubio pro misero).  

 Em que pese não haver qualquer dúvida, mas apenas tratar-se da aplicação da lei no 

tempo, a própria Administração incorporou o entendimento. A falta de cuidado técnico sobre 

o tema e, principalmente, a falta de adoção de um critério único de nocividade de ruído no 
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Brasil levou a essa sobreposição de normas e, ao final, dúvidas sobre a aplicação dos critérios 

técnicos aplicáveis.  

 Solução diferente foi dada pela jurisprudência para a fixação do nível de ruído para o 

período de 1997 a 2003. Como exposto no capítulo 1.3, o STJ pacificou a questão103, 

afastando o efeito retroativo da mudança promovida pelo Decreto n° 4.882/2003 e previsto na 

Súmula n° 32 da TNU.   

 O mesmo STJ que, para a mudança anterior, ignorou a mudança normativa posterior 

promovida pelo Decreto n° 83.080/1979 em relação ao Decreto n° 54.831/1964, com base no 

princípio da norma mais favorável ao segurado, afastou a retroatividade do nível de ruído para 

a mudança de 2003, aplicando o princípio do tempus regit actum. Mesma corte, mesmo tema, 

mesma situação fática e critérios decisórios distintos.  

 De qualquer forma, a questão foi resolvida na jurisprudência e, com a alteração do 

entendimento do INSS, decidida também na via administrativa. Um ponto a ser destacado é 

que a contribuição específica para à aposentadoria especial só foi disciplinada em 1998. 

Portanto, não houve prejuízo arrecadatório para a Previdência Social na falta de aplicação do 

limite de 90 dB(A) no intervalo de 1973 a 1997. Há um enquadramento maior de períodos 

como especiais mas não há descasamento entre o reconhecimento do direito e a cobrança do 

adicional do SAT. 

 Por outro lado, permanece o problema do limiar de integração e do fator de dobra. O 

limite ocupacional previdenciário é de 85 dB(A), como previsto no anexo IV do Decreto n° 

3.048/1999. Mas não há previsão expressa de qual o limiar de integração e o fator de dobra 

que devem ser utilizados para aferição desse limite.  

                                                
103  ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E 
RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. 
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. LIMITE DE 90DB NO 
PERÍODO DE 6.3.1997 A 18.11.2003. DECRETO 4.882/2003. LIMITE DE 85 DB. RETROAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 
Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC  
1. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento 
da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 
5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos 
julgados sob o regime do art. 543-C do CPC. 
2. O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 
90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 
3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, 
sob pena de ofensa ao art. 6º da LINDB (ex-LICC). Precedentes do STJ.  
Caso concreto  
3. Na hipótese dos autos, a redução do tempo de serviço decorrente da supressão do acréscimo da especialidade 
do período controvertido não prejudica a concessão da aposentadoria integral. 
4. Recurso Especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 
STJ 8/2008. 
(REsp 1398260/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014) 
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 Apesar de entendermos aplicável os critérios da NR-15, a ausência de clareza do texto 

traz grande insegurança jurídica. A utilização de critérios técnicos diferenciados na NR-15 e 

na NHO-1, bem como a referência expressa à última no Decreto nº 3.048/1999, deixa margem 

para interpretações divergentes, sobretudo para os responsáveis pelas medições (profissionais 

da área e peritos). Misturam-se aspectos técnicos e argumentos jurídicos para tentar endereçar 

a lacuna normativa. 

 A TNU também não tratou explicitamente da questão no julgamento do tema 174. O 

precedente dispôs apenas sobre a metodologia que deve ser utilizada para medição, adotando-

se tanto aquilo que está previsto na NR-15 quanto o disposto na NHO-1, não obstante a 

clareza da norma do Decreto n° 3.048/1999 em indicar apenas a última.  

 Contudo, uma leitura apressada da decisão pode dar a entender que o empregador 

pode utilizar não apenas a metodologia NHO-1, mas também utilizar os critérios para 

caracterização da insalubridade nela previstos. O próprio INSS não abordou essa questão no 

recurso104.  

 É necessário diferenciar de forma explícita procedimentos e metodologia de medição, 

que devem seguir a NHO-1, nos termos do § 12 do art. 68 do Decreto n° 3.048/1999, dos 

próprios critérios para apuração do limite ocupacional. Nesse sentido, a interpretação dada 

pelo INSS na IN n° 77/2015 parece correta, diferenciando claramente limites ocupacionais da 

metodologia de medição105. 

 De qualquer forma, o ideal seria a utilização exclusiva de um único limite 

ocupacional, incluindo o fator de dobra e o limiar de integração, para atendimento da normas 

trabalhistas, previdenciárias e fiscais. 

 Há países que utilizam o fator de dobra 3, padrão técnico mais adequado pois 

diretamente relacionado à escala logarítmica. Também é o critério recomendado em algumas 

normas técnicas internacionais, como a ISO 1999:1990, além de órgãos de pesquisa como o 
                                                
104 A própria Previdência Social questionava em seu recurso a impossibilidade de utilizar a NR-15. Mas o 
objetivo era afastar o reconhecimento de PPPs elaborados para períodos posteriores a 2004 que indicassem que a 
metodologia de medição não atendia à NHO-1, isto é, negando direito ao benefício com base na metodologia 
equivocada utilizada pela empresa. Não foi levantada a questão relacionada à diferença entre metodologia e 
critério para definição do limite ocupacional. 
105 Art. 280. A exposição ocupacional a ruído dará ensejo a caracterização de atividade exercida em condições 
especiais quando os níveis de pressão sonora estiverem acima de oitenta dB (A), noventa dB (A) ou 85 (oitenta e 
cinco) dB (A), conforme o caso, observado o 157 seguinte: 
(...) 
IV - a partir de 01 de janeiro de 2004, será efetuado o enquadramento quando o Nível de Exposição Normalizado 
- NEN se situar acima de 85 (oitenta e cinco) dB (A) ou for ultrapassada a dose unitária, conforme NHO 1 da 
FUNDACENTRO, sendo facultado à empresa a sua utilização a partir de 19 de novembro de 2003, data da 
publicação do Decreto nº 4.882, de 2003, aplicando: 
a) os limites de tolerância definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE; e  
b) as metodologias e os procedimentos definidos nas NHO-01 da FUNDACENTRO. 



 113 

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) norte americano e o Health 

and Safety Executive (HSE) inglês. 

 Mas o debate sobre a adoção de critérios mais rigorosos na NR-15, adotando os 

patamares considerados mais protetivos que incluem a dobra 3 e o fator de integração de 80 

dB(A), deve considerar as particularidades do tema no Brasil. 

 Em primeiro lugar, os países que adotam esses critérios mais rígidos não pagam 

adicional. A existência do pagamento pecuniário dificulta o avanço do debate, pelos motivos 

já expostos. Em segundo lugar, a decisão do STF quanto ao EPI aumenta sensivelmente o 

número de trabalhadores enquadráveis por exposição a ruído insalubre. Eventual adoção de 

um critério mais rígido, conjugado com a impossibilidade de afastar a insalubridade com o 

uso de EPI, aumentará muito o número de trabalhadores com direito ao adicional de 

insalubridade e aposentadoria especial, sem que exista qualquer instrumento imediato para 

superação do problema. Corre-se o risco de impactar fortemente grande parte do setor 

produtivo, em especial as indústrias, e trazer desequilíbrio ao sistema previdenciário. 

 Assim, há dois problemas distintos para solução. O primeiro, mais grave, é a falta de 

clareza do critério para apuração do limite ocupacional do ruído para fins previdenciários e, 

consequentemente, tributários. Ainda que viável a solução da aplicação da NR-15 para esse 

fim, a norma é omissa e a aplicação da tese da TNU pode gerar dúvidas para o aplicador. O 

segundo ponto seria uniformizar os critérios em todos as normas, o que depende não apenas 

de mudanças normativas mas da superação dos problemas mencionados acima, em especial a 

falta de efeitos normativos do uso do EPI para ruído.  

 

5.4. Nível de ação x limite de tolerância: crítica ao foco no pagamento de benefícios em 

detrimento das medidas de prevenção 

 

 

 No capítulo 1.2 foi exposta a complexa arquitetura prevista nas NR em relação às 

medidas de prevenção. Vimos que as NR estabeleceram critérios para detecção de riscos 

potenciais que demandam das empresas ações preventivas e de acompanhamento dos 

trabalhadores, evitando que os mesmos adoeçam, mesmo que a exposição fique abaixo do 

limite de tolerância. Assim, das exposições entre o nível de ação e o limite de tolerância 

decorrem obrigações voltadas à prevenção de danos à saúde, sem qualquer repercussão nos 

benefícios pecuniários.  
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 No caso do ruído, qualquer exposição ambiental acima de 80 dB(A) já demanda o 

acompanhamento pelo empregador, garantindo que os indivíduos mais suscetíveis não serão 

prejudicados, ainda que não exista a obrigação de pagar o adicional ou o trabalhador tenha 

direito à aposentadoria especial. 

 A legislação, doutrina e a prática judicial brasileira, contudo, ignoram todo esse 

complexo desenho institucional. A discussão volta-se quase que exclusivamente para análise 

dos limites de tolerância fixados na NR-15.  

 Não há no meio jurídico qualquer discussão sobre o nível de ação ou as exposições 

com risco grave e eminente. Desconsidera-se que o efetivo adoecimento dependerá de 

diversos fatores, como histórico familiar, predisposição e hábitos pessoais, cabendo uma 

avaliação individual de cada trabalhador. Ignora-se que mesmo abaixo dos limites de 

tolerância haverá casos de adoecimento, sem que isso signifique necessariamente que o limite 

está errado ou desatualizado. 

 No dia a dia da prática judicial, o que se avalia é se a exposição está, ou não, dentro 

dos limites de tolerância. O meio ambiente do trabalho dificilmente é objeto do litígio. Ou se 

está acima dos limites de tolerância, incidindo o adicional de insalubridade, ou se está abaixo 

e não há direito ao benefício. A forma como o art. 190 da CLT foi redigida reforça essa ideia 

de que abaixo do limite de tolerância não há qualquer risco e, consequentemente, proteção 

normativa. 

Porém, as exposições abaixo do limite de tolerância também são juridicamente 

relevantes. Mesmo quando o nível de exposição está abaixo do “limite de tolerância” há 

algum risco. Eventual descumprimento das normas de prevenção tem potencial de gerar 

direito a sanções administrativas por parte da inspeção do trabalho e eventual ajuizamento de 

ações indenizatórias individuais ou coletivas, ainda que isso não seja comum, especialmente 

no âmbito judicial.   

 O foco das normas e da fiscalização deveria ser o monitoramento dos riscos 

ambientais e na gestão dos mesmos. O limite de tolerância deveria ser apenas um dos aspectos 

da insalubridade, e não o tema central do debate. 

 Seria importante que a própria CLT estabelecesse essa etapa preliminar de cautela, 

estabelecendo na própria lei o dever de prevenção. A maior parte dos empregadores 

brasileiros não tem acesso a planos preventivos sofisticados, limitando suas obrigações àquilo 

que está expresso nas leis, especialmente a CLT. A mudança normativa poderia deslocar o 

eixo hermenêutico do adicional para as medidas de prevenção. 
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5.5. Cota de aprendizagem e insalubridade: desproporcionalidade ou incentivo para a 

melhoria das condições de trabalho? 

 

 

  No capítulo 2.1 foi exposto que a cota de aprendizagem no Brasil inclui atividades 

incompatíveis com o trabalho do menor, especialmente no caso das atividades insalubres. 

 O público alvo da aprendizagem é o menor. Isso é expressamente previsto no caput do 

art. 53 do Decreto n° 9.579/2018, exigindo a priorização do programa para os trabalhadores 

de 14 a 18 anos. 

 O trabalho do menor só é vedado com a exposição ao agente agressivo. Assim, as 

medidas de controle que neutralizem o agente permite que qualquer menor, aprendiz ou não, 

exerça a atividade. Portanto, a princípio, detectado o ambiente insalubre, bastaria o seu 

controle por qualquer medida, coletiva ou individual, para viabilizar o trabalho do menor e, 

com isso, garantir o cumprimento da cota com o público prioritário. 

 Ocorre que nem sempre é possível a neutralização. Há atividades que são consideradas 

insalubres pela sua própria natureza. É o por exemplo de atividades em serviços de saúde 

(exposição à agentes biológicos) e frentistas (exposição a benzeno106). Nesse caso, não há 

como afastar a nocividade, pelo menos com base nas regras jurídica atuais. No caso do ruído, 

a restrição decorre do entendimento do STF, ao considerar que qualquer exposição ambiental 

acima do limite de tolerância é insalubre, mesmo que utilizado o EPI eficaz. 

 Há casos em que a medida é tecnicamente possível, mas pode ser inviável para a 

empresa. Medidas estruturais, troca de maquinário, mudança de insumos podem ser medidas 

dispendiosas e inacessíveis para a maioria das empresas.  

 Também é preciso pensar na conveniência de permitir que menores de idade 

trabalhem protegidos apenas por EPI, até pela falta de experiência e compreensão dos riscos 

do seu uso inadequado. A neutralização efetiva depende de muitos requisitos e cuidados, 

pouco observados na prática, especialmente por parte de empregadores com menor estrutura.  

 De qualquer forma, parece irracional computar na cota de aprendizagem atividades 

com exposição a agentes insalubres da mesma forma que uma atividade não insalubre. Se a 

faixa de contratação é dos 14 aos 24 anos, e a empresa está impedida de contratar menores de 

                                                
106 Em que pese nossas normas não apresentarem limites ocupacionais para agentes, trata-se de uma decisão 
político-normativa brasileira. Há ordenamentos que estabelecem limites ocupacionais para diversos agentes que, 
no Brasil, são considerados nocivos pela presença no ambiente. Tecnicamente essa opção significa afastar 
complemente a discussão de risco ocupacional (dano x probabilidade).  
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14 a 18 anos, houve uma redução de 40% na quantidade de potenciais aprendizes para 

contratação.  

 Nesses casos, seria razoável uma redução proporcional de 40% na cota mínima de 

cinco por cento dos trabalhadores, pelo menos em relação aos setores com exposição. Isso 

evitaria distorções, como ter que alocar aprendizes em atividades meio, e reduziria a 

dificuldade de contratação em alguns setores e localidades.  

 Sob outro prisma, a cota de aprendizagem pode contribuir para a melhoria dos 

ambientes laborais, especialmente nos casos em que é possível, com a política correta, 

neutralizar ou eliminar os agentes insalubres. Se é possível afastar a insalubridade do 

ambiente, a cota de aprendizagem pode servir como um estímulo para que a empresa adeque 

suas instalações.  

 No caso do ruído e de agentes que não são técnica ou normativamente controlados por 

EPI, a cota poderia estimular mudanças estruturais nos ambientes de trabalho. A restrição na 

contratação dos aprendizes menores pode servir de estímulo para melhoria do ambiente de 

trabalho. 

 Conclui-se que a mera existência de uma condição insalubre não deve ser considerada 

intransponível para admissão de aprendizes e exclusão de uma atividade da cota. Se há 

condições técnicas e econômicas de eliminar ou neutralizar o agente insalubre, não há 

justificativa para exclusão das atividades supostamente agressivas da contagem de vagas para 

aprendizagem. Apenas nos casos em que realmente não há qualquer medida a ser tomada para 

tornar o ambiente salubre, a exclusão da atividade do computo da cota deveria ser admitida. O 

tratamento em ações judiciais e inquéritos civis do MPT, contudo, não têm feito qualquer 

diferenciação, dando a mesma solução para ambas hipóteses. 

 

5.6. Trabalho das gestantes e lactantes: precaução e discriminação 

 

 

 A outra vedação para o trabalho insalubre é legal, e foi explicitada no capítulo 2.2. 

Trata-se da impossibilidade do trabalho da gestante em qualquer atividades insalubre, após a 

decisão do STF no julgamento da ADI n° 5938.  

 Após a decisão, ficou vedado qualquer trabalho insalubre em qualquer grau, devendo a 

empresa realocar a trabalhadora, mantendo o pagamento do adicional de insalubridade, ou na 

impossibilidade, afastá-la, encaminhando-a para a Previdência Social pagar-lhe o benefício de 

salário maternidade (art. 394-A da CLT). 
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 Dessa forma, toda vez que uma trabalhadora estiver exercendo sua atividade em um 

ambiente insalubre, deverá ser deslocada para outra área da empresa, durante toda a gestação 

e lactação, mantendo não apenas sua remuneração, mas também o adicional de insalubridade 

(caput e § 3o do art. 394-A). O custo do adicional, contudo, será transferido para a Previdência 

Social, pois a empresa poderá descontar o valor pago a esse título das contribuições devidas 

(§ 2o do art. 394-A). 

 Há casos em que não será possível a adaptação, pela impossibilidade prática da 

empregada exercer atividade sem exposição, como já exposto no capítulo anterior. É o caso, 

por exemplo, de uma enfermeira ou uma médica, que sempre terá contato com pacientes 

potencialmente infectados e, nos termos do anexo 14 da NR-15, enquadrada como atividade 

insalubre. Ou uma empresa com ruído acima do limite de tolerância em todo o ambiente.  

 Nessas hipóteses a solução encontrada pelo legislador foi transferir toda a 

responsabilidade do custo da remuneração da trabalhadora para a Previdência Social. Nos 

termos do § 3o, a impossibilidade enquadra a gravidez como “gravidez de risco” e autorizará o 

recebimento do salário maternidade durante todo o período de afastamento.  

 A solução normativa gera dúvidas e distorções regulatórias: 

1) o dispositivo não define quem declara a impossibilidade de exercício do trabalho 

em outro ambiente da empresa. Se a consequência é o pagamento de um benefício 

previdenciário, a princípio caberia ao INSS avaliar essa possibilidade, mas a lei é 

omissa107; 

2) também não está definido como se dará essa comprovação. Suficiente uma 

declaração do empregador? Será necessária uma avaliação por médico ou engenheiro 

do trabalho? O INSS ou a Receita terão que vistoriar o ambiente para confirmar as 

informações prestadas? 

3) No que se refere à distorção, o recebimento do adicional, mesmo que a 

empregada esteja afastada da atividade agressiva, confirma que a natureza do mesmo 

foi totalmente deturpada. Tornou-se efetivamente um complemento salarial, desejado 

e buscado pelos trabalhadores, e não um instrumento de reparação por supostos danos 

sofridos; e 

                                                
107 A maior dificuldade é instrumentalizar essa aferição. O custo será transferido à Previdência Social por 
dedução fiscal, não pagamento de benefício pelo próprio INSS. A análise teria que ser feita pela Receita, que não 
tem estrutura e pessoal capacitado para tal.  
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4) também sob a ótica regulatória, a transferência para a Previdência Social do 

custo do adicional de insalubridade significa a socialização da falta de políticas 

ambientais corretas pelo empregador. A empresa expõe a trabalhadora e quem paga o 

custo é o sistema previdenciário. 

 Além disso, o desenho regulatório induz fortemente para comportamentos oportunistas 

das empresas. O modelo proposto é um excelente exemplo de risco moral (moral hazard). Se 

não for bem regulamentada, a transferência dos custos do trabalho insalubre para a 

Previdência Social estimulará o empregador a sempre declarar que não há condições para 

recolocação da trabalhadora, que certamente colaborará com empregador pois terá seu salário 

integral, incluído o adicional, coberto pela Previdência Social108. 

 Assim, sem qualquer análise completa da real característica do meio ambiente do 

trabalho, a empresa será premiada pela falta de gestão do agente insalubre, mantendo o 

ambiente nocivo e transferindo os custos da sua própria conduta negligente.  

 Outro aspecto a ser considerado é que ao buscar a proteção, pode ser que o STF tenha 

estimulado a restrição de oportunidades de trabalho para as mulheres. Nos casos em que há 

possibilidade de recolocação da trabalhador em outras áreas, mas com prejuízo da 

organização do trabalho, pode ocorrer o desestímulo a contratação de mulheres em idade 

fértil. 

 Cito dois exemplos para ilustrar. O primeiro são as trabalhadoras de um hospital109. 

Sendo o ambiente hospitalar considerado insalubre, dificilmente será possível alocar 

enfermeiras e médicas em locais ondem possam exercer sua atividades. Outro exemplo seria  

uma empresa em que os trabalhadores estão exercendo sua atividade em um galpão, expostos 

a ruído de 85 dB(A), em que não há como realocar trabalhadoras grávidas ou lactantes. 

 As empresas, mesmo transferindo o custo para a Previdência Social, ficarão sem a 

profissional por um período de até vinte e um meses, considerando os nove da gestação e os 

doze da lactação. A depender do número de profissionais na situação, a organização do 

trabalho poderá ser fortemente impactada.  

 

                                                
108 O salário maternidade é o único benefício não limitado ao teto do RGPS. 
109 O setor de saúde é um dos mais impactados pela decisão. Segundo o documento entregue pela Confederação 
Nacional da Saúde – CNSaúde à AGU após o julgamento da ADI 5.938, 76% dos contratos de trabalho formais 
no setor de saúde são ocupados por mulheres, o que representa mais de 1,7 milhões de empregadas 
(http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-11/stf-mantem-decisao-que-proibe-gestantes-em-atividade-
insalubre). A AGU pleiteava no recurso a modulação dos efeitos do julgado para que fosse possível realizar 
estudos para determinar, cientificamente, quais atividades insalubres geram risco para gestantes e lactantes. O 
recurso foi rejeitado por unanimidade em 11/11/2019. 
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 O julgamento do STF foi influenciado pela percepção leiga do que se entende por 

atividade insalubre, isto é, algo indesejável, perigoso, arriscado. Por exemplo, em Plenário, na 

leitura do seu voto, o Ministro Alexandre de Moraes resume o mérito da ação na pergunta, 

que dirige aos demais Ministros: “quem de nós gostaria que nossas filhas, irmãs e netas, 

gestantes ou lactantes, continuassem a trabalhar em condições insalubres?”  

 Essa falta de cuidado técnico gerou uma decisão excessivamente abrangente. De qual 

condição insalubre tratou o STF? A qual agente insalubre se refere o Ministro Alexandre? 

Quais estudos técnicos embasaram as conclusões? Nada disso foi tratado no julgado.  

 Há poucos estudos adequados no Brasil sobre quais agentes podem afetar a saúde da 

gestante e lactante, e, consequente, do feto e da criança. As alegações de danos decorrentes de 

agentes insalubres acaba sendo destituída de qualquer comprovação científica, derivando 

quase que exclusivamente do senso comum e de uma aplicação deturpada do princípio da 

precaução.  

 O julgado acerta ao vedar o trabalho em condições insalubres nocivas à gestação como 

uma regra geral de cautela, mas não está corretamente calibrado. A vedação só faz sentido 

onde existir algum risco, devidamente comprovado, a gestante e a lactante, isto é algo que 

possa prejudicar a gestação ou lactação. O argumento genérico da presença de agente 

insalubre não é razoável, pois o mesmo pode ser inofensivo para a gestação ou lactação. 

 No caso específico do ruído, há estudos não conclusivos sobre o impacto sobre o feto. 

Há estudos apontando perda de peso do feto provocados pelo stress gerado pelo ruído110. Há 

estudo111 afastando risco de perda auditiva em fetos cujas mães estavam expostas a ruído 

entre 80 e 90 dB(A) e outro considerando ruído de até 115 dB(A)112. Também não há 

evidências conclusivas de que exista uma relação direta entre ruído elevado e problemas 

reprodutivos, como nascimentos prematuros, abortos e perda de peso (RISTOVSKA, 

LASZLO, HANESELL, 2014, p. 7948). 

 Como não há certeza sobre a ausência de efeitos para os fetos, a vedação do trabalho 

com exposição ruído para gestantes parece ser um bom exemplo do correto uso do princípio 

da precaução. Até que estudos mais conclusivos descartem efeitos sobre os fetos, é prudente 

afastar mulheres gestantes de ambientes com ruído superior aos limites de tolerância, 

considerando a importância de garantir máxima proteção ao feto em formação. Se a presença 

desse grupo de trabalhadoras é relevante (mulheres em idade fértil), uma boa estratégia para a 
                                                
110 Nesse sentido estudo da NIOSH, disponível em:  <https://www.cdc.gov/niosh/topics/repro/noise.html>. 
Acesso em: 01/02/2020.  
111 ROCHA; AZEVEDO; XIMENES FILHO, 2007, pp. 359-369. 
112 NIOSH. Disponível em:  <https://www.cdc.gov/niosh/topics/repro/noise.html>. Acesso em 01/02/2020. 
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empresa será adotar medidas coletivas de controle do ruído, eliminando o agente do ambiente 

de trabalho, sem necessidade de proteger individualmente os trabalhadores.  

 Mas o princípio da precaução não deve ser utilizado como dogma, cristalizando 

entendimentos jurídicos para questões técnicas. Hoje não há informações seguras para 

diversos agentes mas, no futuro, essas informações poderão vir. Nesse sentido a decisão do 

STF é equivocada. Ela não abre qualquer margem para comprovação de que determinado 

agente nocivo não tem qualquer impacto sobre a gestante ou feto. 

 Os Ministros ignoraram inclusive os embargos de declaração manejados pela 

Advocacia Geral da União (AGU)113, justamente buscando esclarecer a possibilidade futura 

de analisar, com base em novos estudos, agentes que não geram qualquer prejuízo à gestante 

ou lactante. Isto é, deixasse de ser aplicado o princípio da precaução, utilizado quando há 

incerteza sobre os efeitos de determinada ação sobre a saúde humana. 

 Por fim, há ainda um ponto para avaliação. Assim como não há estudos conclusivos 

sobre a insalubridade para os fetos, há ainda menos estudos envolvendo a lactante. O art. 394-

A da CLT e a decisão do STF equiparam o tratamento legal de gestantes e lactantes. No caso 

das lactantes, é certo que os cuidados devem ser menores, pois afastado qualquer risco do 

ambiente laboral afetar a saúde do feto.  

 A restrição de qualquer trabalho insalubre de lactantes parece exceder a razoabilidade, 

diferentemente da gestantes. Essa análise segregada de gestantes e lactantes merece uma 

revisão normativa, mas também precedida de estudos técnicos mais aprofundados.  

 

5.7. Crítica à falta de efetividade do princípio da hierarquia dos métodos de proteção 

 

 

 No capítulo 2.3.1 demonstramos a falta de previsão legal da hierarquia dos métodos de 

proteção, e como isso explica a concentração da adoção do EPI como instrumento 

generalizado no Brasil.  

 A rigor, seguindo a hierarquia dos métodos de proteção, as empresas deveriam avaliar 

o ambiente, identificar os riscos, buscar eliminá-los ou afastar o contato com o trabalhador e, 

apenas como última medida, fornecer o EPI correto e garantir seu uso adequado.  

                                                
113 Integra da petição disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqo
bjetoincidente=5447065> Acesso em 23/12/2019. 
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 Essa avaliação, contudo, não é feita pelos empregadores ou fiscalizada adequadamente 

pela inspeção do trabalho, médicos peritos federais ou auditores da Receita para os agente 

insalubres. As disposições da NR-9 não são cumpridas e os empregadores escolhem 

livremente a forma de proteger seus trabalhadores.  

 Além da falta de clareza sobre a obrigatoriedade de observância da hierarquia nas leis 

trabalhistas e previdenciária, não há nenhuma determinação ou critério para avaliar o que 

seria uma “impossibilidade técnica” para adotar uma solução coletiva, pressuposto fático da 

aplicação dos métodos de menor hierarquia. Na literatura, os autores repetem a expressão, 

como se fosse auto aplicável, sem explicitar como a avaliação deve ser instrumentalizada. 

 Essa lacuna normativa é problemática pois não oferece um roteiro seguro para o 

empregador de boa-fé. Ignora-se, inicialmente, que a solução técnica pode existir, mas não ser 

viável ou disponível para cada empresa individualmente considerada, especialmente por 

motivos econômicos. Tecnicamente pode existir uma máquina silenciosa em outro país, mas o 

empregador não tem conhecimento ou condições de importá-la. Tecnicamente pode existir 

uma estrutura para enclausurar uma fonte de ruído, mas o custo de implantação ser inviável 

para uma pequena empresa.   

 Esses pontos geram questionamentos para os quais nem as normas jurídicas, nem a 

doutrina e jurisprudência, dão respostas. É razoável exigir que uma microempresa troque a 

única máquina que garante sua produção por outra mais silenciosa? Tecnicamente há solução 

para eliminar o agente, mas o empregador não teria como arcar com o custo de atualização da 

mesma. Há possibilidade técnica, mas não fática. Como documentar essa incapacidade? 

Como fiscalizar se a informação está correta? 

 Em que pese o silêncio da nossa legislação, o aspecto econômico não pode ser 

ignorado, ainda que não possa ser utilizado como um argumento genérico para adoção de 

medidas mais simples. A própria Convenção n° 155 da OIT, ratificada pelo Brasil, utiliza a 

expressão “na medida do que for razoável e possível”114. O texto não trata de tecnicamente 

possível115, mas genericamente possível e razoável, o que incluiu uma análise ampla da real 

possibilidade do empregador adotar um ou outro método.  

                                                
114 A expressão consta do preâmbulo e dos artigos 12 e 16 da Convenção. 
115 Não concordamos com o entendimento de Cristiane Ramos Costa, que afirma que a Convenção 155 da OIT 
só admite flexibilização da hierarquia no caso de inviabilidade técnica, hipótese em que a exigência fugiria da 
razoabilidade (2013, p. 67). Se não há viabilidade técnica não há possibilidade, não sendo necessário averiguar 
se a medida é razoável. A razoabilidade pressupõe a possibilidade, cotejada com outros elementos. Nada no 
texto da convenção sugere a interpretação dada pela autora. 
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 Um dos poucos autores a apontar a relevância da análise econômica para implantação 

da hierarquia dos métodos de proteção é Saad (2018, p. 407): 

 
Estamos em que a neutralização da insalubridade deverá ser recomendada pela 
SRTE em dois únicos casos: quando a empresa provar que não dispõe de recursos 
financeiros para implantar processo que conserve o ambiente de trabalho dentro dos 
limites de tolerância ou quando a tecnologia ainda não descobriu meio de eliminar a 
insalubridade em determinados setores de produção. Nesses dois casos, o 
equipamento de proteção individual será o caminho para a proteção do trabalhador. 

 

 O entendimento é razoável, mas sua instrumentalização não é simples. Como 

comprovar a inviabilidade das soluções de hierarquia superior? Seria necessário um estudo 

técnico? Qual o profissional que tem capacidade de afirmar se há, ou não, solução técnica 

para eliminar o agente? Quem fiscalizaria se a empresa tem condições econômicas de 

promover a mudança? E como se daria tal avaliação, em um período específico no tempo ou 

no longo prazo? Em eventual ação judicial individual pode o trabalhador pretender afastar 

esse estudo? O perito judicial e o juiz podem substituir o estudo da empresa por outro, no caso 

concreto? 

 Essa complexidade explica porque esse capítulo da NR-9, muito bem construído 

tecnicamente e amparado por conceitos adequados de Higiene Ocupacional, não é cumprido, 

salvo para grandes empresas que realmente são fiscalizadas e, normalmente, já adotam regras 

rígidas de segurança e higiene, para reduzir os impactos econômicos de ambientes 

desprotegidos e também por motivos reputacionais116. Costa (2013, p. 63) afirma que a prática 

ignora a hierarquia dos métodos de proteção. Mas não é apenas a prática: a própria lei ignora 

esse complexo desenho. 

 Por outro lado, discordamos da desvalorização do uso adequado dos EPI, alvo de 

críticas insistentes da doutrina trabalhista e previdenciária com fundamento na hierarquia. 

Mesmo sendo uma solução tecnicamente inferior, pois depende essencialmente do uso correto 

pelo próprio trabalhador, é uma forma eficaz e eficiente de proteção em muitos casos. E, para 

a grande maioria dos empregadores, destituídos de recursos e assessoria técnica capacitada, é 

a única solução disponível.  

                                                
116 Grandes empresas, especialmente multinacionais, costumam garantir a qualidade de seus processos, produtos 
e serviços por meio de normas técnicas de conformidade, em especial as normas da International Organization 
for Standardization (ISO). Por exemplo a ISO 31.000, que trata da gestão de riscos, e a ISO 45.001, que trata do 
sistema de gerenciamento em SST. Uma empresa, para ter esse certificado, tem que adotar rigoroso processo de 
estruturação de uma matriz de gestão de risco, muito além das obrigações previstas nas leis e normas infralegais. 
O uso dessas normas como elemento auxiliar para o Estado pode ser uma estratégica relevante. 
Desenvolveremos o tema na parte final da presente dissertação. 



 123 

 A ausência de plugues e conchas antirruído implicaria em milhões de trabalhadores 

totalmente expostos à ruído insalubre. Ainda que a proteção não seja total e que uso 

inadequado possa provocar danos aos trabalhadores, o uso de EPI não pode ser desprezado.  

 Essa é um dos desafios mais relevantes a ser superado pelo nosso modelo regulatório. 

A hierarquia não pode ser ignorada, mas a sua aplicação não deveria implicar na 

desconsideração dos EPI eficazes enquanto técnica de proteção. 

 

5.8. Análise crítica do julgamento do STF no RE nº 664.335/SC 

 

 

 O STF, na ausência de regras jurídicas clara sobre o tema, acabou adotando solução 

que não resolveu os problemas identificados acima e ainda trouxe outros, especialmente em 

relação ao ruído. Nos capítulos 2.3.3 e 2.3.5 foi exposto o conteúdo da decisão e seu 

fundamento. Esse capítulo volta-se à análise da sua consistência e das consequências práticas 

da decisão. 

 O ponto de partida do julgamento é reconhecer que o controle da insalubridade é 

juridicamente relevante para fins previdenciários. Contudo, há uma aparente contradição 

lógica entre a ratio decidendi da tese principal e a tese secundárias específica do ruído. 

 O fundamento jurídico mais relevante apresentado no voto do Ministro Barroso, que 

orientou o julgamento, é a necessidade de observância da hierarquia dos métodos de proteção 

enquanto pressuposto lógico para avaliar a questão envolvendo o EPI eficaz. 

 O Ministro detectou corretamente essa contradição existente em nossas normas, já 

explorada nos capítulos anteriores. Certamente equiparar o uso do EPI aos métodos de maior 

eficácia, como faz a CLT e a Lei n° 8.213/1991, é uma falha regulatória importante. A 

facilidade e menor custo da solução individual a torna mais atrativa não apenas para o 

empregador mas também para os profissionais de SST.  

 Muito mais simples que estabelecer uma complexo plano de redução de agentes 

ambientais nocivos, que demanda conhecimentos profundos de mecânica, engenharia, gestão 

de processos produtivos e até uma avaliação econômica das alternativas, é escolher com 

cuidado um EPI que neutralize a exposição. Natural, portanto, que a adoção dos EPI seja a 

regra (Oliveira, 2011, p. 164). 

 Mas se a hierarquia é obrigatória e deve ser prestigiada, como defendeu o Ministro 

Barroso em seu voto, a tese principal deveria ter sido construída de outra forma. 
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 O STF assentou como regra geral que “o direito à aposentadoria especial pressupõe a 

efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for 

realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à 

aposentadoria especial.” 

 O julgado, indiretamente, confirma aquilo que a CLT já diz: a neutralização do agente 

pelo EPI tem, juridicamente, o mesmo efeito das demais medidas. Não há qualquer 

necessidade de buscar primeiro outras soluções, considerando que o efeito do EPI eficaz e 

eficiente é afastar o direito do trabalhador e, consequentemente, as obrigações da empresa. Se 

o objetivo do julgado era estabelecer que o EPI eficaz e eficiente pressupõe que as medidas 

coletivas e de organização do trabalho tenham sido analisadas e afastadas, isso não ficou 

claro.  

 Essa fundamentação foi expressamente refutada pelo Ministro Barroso na tese 

específica. Seu voto foi estruturado – no que se refere aos argumentos jurídicos - com base na 

hierarquia dos métodos de proteção, que seria esvaziada se o EPI para ruído fosse aceito como 

medida de proteção com o mesmo valor jurídico:  

 
Não me parece reverter a conclusão obtida o argumento de que a presunção de 
eficácia do EPI decorre da sua certificação no Ministério do Trabalho, da elaboração 
de laudo técnico por profissional competente, e da observância de parâmetros 
internacionais. Ocorre que esses mecanismos de controle ex ante não consideram as 
variáveis de campo, que, como visto, são bastante relevantes na atenuação da 
eficácia do EPI. O argumento igualmente desconsidera que o conhecimento padrão e 
as NRs 6 e 9 do Ministério do Trabalho preconizam a prioridade dos equipamentos 
de proteção coletiva em face dos individuais, enquanto a tese do INSS levaria à 
priorização, na prática, dos equipamentos individuais em detrimento dos coletivos, 
diante do menor custo que os primeiros, via de regra, possuem. 

 

 Nesse sentido, a tese geral é contraditória com a tese do ruído. A tese geral ignora a 

hierarquia, mas esse foi o argumento jurídico preponderante para justificar a tese acessória.  

 Em relação ao uso do EPI para ruído, o Ministro Barroso também aponta, com razão, 

que o CA não é informação suficiente para garantir a eficiência do EPI, e que seria necessário 

um acompanhamento individual de cada trabalhador: 

 
Por fim, ainda que sejam desconsiderados os efeitos extraauditivos da exposição ao 
ruído, o argumento de que as taxas de atenuação já “são ajustadas segundo tais 
fatores (subject-fit) no processo de emissão do Certificado de Aprovação pelo 
Ministério do Trabalho” prova o contrário do que se destina a provar. Com efeito, se 
os fatores individuais são considerados na taxa de atenuação do EPI para todo e 
qualquer trabalhador, mas não se explicita a existência de um acompanhamento 
individualizado e permanente do uso do EPI por todos os trabalhadores expostos a 
ruídos acima dos limites de tolerância, mantém-se incólume o argumento de que as 
variáveis de campo reduzem, sim, a eficácia dos EPIs. 
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 Para superar os problemas apontados, o julgamento do STF adotou – para o ruído - 

solução oposta à equiparação entre métodos mais ou menos eficientes, utilizado na tese geral: 

desconsiderou totalmente o uso do EPI para ruído. O fornecimento de uma concha acústica ou 

plug certificado, escolhida por profissional habilitado, devidamente ajustado ao trabalhador, 

com treinamento, substituição e monitoramento tornou-se irrelevante juridicamente. Há uma 

presunção absoluta de que ele será ineficiente 117 . Para o empregador, para fins 

previdenciários, não fornecer nenhum equipamento, ou fornecer um EPI, tem o mesmo efeito 

jurídico. 

 Após a decisão, todos empregadores passaram a ser tratados da mesma forma: aqueles 

que não tem quaisquer políticas de proteção e estão efetivamente adoecendo seus 

trabalhadores; aqueles que usam o EPI sem critério técnico, sem acompanhamento médico e 

sem treinamento adequado, com enorme risco de adoecer seus trabalhadores; e aquele que 

adotam os EPI corretos, com treinamento e as cautelas necessárias para proteger os 

trabalhadores.  

 As repercussões do julgado em relação ao ruído são consideráveis. Como exposto no 

capítulo 2.3.2, a Receita passou a cobrar a contribuição adicional das empresas, mesmo que 

fornecido o EPI. Pouco importa se há, ou não, um planejamento adequado do seu uso e um 

programa de conservação auditiva. O tratamento tributário é o mesmo.  

 Esse tratamento igualitário fere o princípio da isonomia, especialmente nos casos em 

que não há viabilidade (técnica ou econômica) para a adoção de medidas coletivas e 

representa forte desestímulo para implementação de políticas de proteção. Mas não há de se 

falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na cobrança do tributo, já que ele é resultado do 

próprio entendimento do STF sobre o tema.  

 A contribuição sobre a folha de salários do trabalhador exposto passará de 20% para 

26%, prejudicando a competitividade da empresa. Da mesma forma, o trabalhador sairá do 

mercado de trabalho de forma antecipada, o que gera perda de produtividade e gastos 

adicionais para a Previdência Social.  

 Outro ponto relevante do julgamento é apontar a fragilidade do PPP enquanto 

documento utilizado para análise do direito à aposentadoria especial. É possível, inclusive, 

                                                
117 Trecho do acórdão nesse sentido: “13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição 
ao ruído relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é certo que não 
se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de 
EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de 
um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores.” 
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que os Ministros do STF tenham orientado seus votos justamente por conta da falta de 

informações completas no formulário. 

 O PPP fornece poucas informações sobre o uso de EPI, pois é baseado em uma lista de 

questionamentos sem detalhamento. Além disso, incorre no mesmo erro das normas em geral, 

que é confundir eficácia e eficiência. O item 15.7 do mesmo, que trata do EPI, responde há 

um único campo: EPI eficaz (S/N). As instruções do formulário orientam seu preenchimento: 

 
S - Sim; N - Não, considerando se houve ou não a atenuação, com base no 
informado nos itens 15.2 a 15.5, observado o disposto na NR-06 do MTE, 
assegurada a observância: 1- da hierarquia estabelecida no item 9.3.5.4 da NR-09 do 
MTE (medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de 
organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização 
de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade 
à implementação do EPC, ou ainda em caráter complementar ou emergencial); 2- 
das condições de funcionamento do EPI ao longo do tempo, conforme especificação 
técnica do fabricante, ajustada às condições de campo; 3- do prazo de validade, 
conforme Certificado de Aprovação do MTE; 4- da periodicidade de troca definida 
pelos programas ambientais, devendo esta ser comprovada mediante recibo; e 5- dos 
meios de higienização. 

 

 Ao preencher o formulário com “S”, a empresa atesta que adquiriu um equipamento 

com CA, atendeu à NR-6 e observou a hierarquia dos métodos de proteção da NR-9, sem 

explicitar exatamente qual a sua política de proteção. Não há qualquer detalhamento das ações 

adotadas, da forma pela qual o trabalhador foi treinado e do acompanhamento médico 

recebido. 

 Para o uso do EPI eficaz ser também efetivo é necessário explicitar a política interna 

de gestão e treinamento. Simplesmente responder perguntas com “sim” ou “não” dá pouca 

segurança para o interprete do formulário.   

 Como já exposto, o INSS afere o direito exclusivamente com base nessa declaração 

simplificada. Não há um diálogo técnico entre previdência, segurado e empresa, salvo se 

existir alguma dúvida sobre o preenchimento em si. O PPP substitui os documentos técnicos 

que embasam seu preenchimento118, mas não traz todas as informações necessárias para uma 

análise pormenorizada da realidade de cada empregador e cada trabalhador, importante para a 

                                                
118 Nem a Lei n° 8.213/1991, nem o Decreto n° 3.048/1999 tratam da dispensa do laudo no caso de apresentação 
do PPP. Essa previsão consta da IN n° 77/15 do INSS. Os incisos do art. 258 estabelecem que o PPP é a forma 
de comprovação do tempo especial a partir de 2004, mesmo para períodos anteriores. É possível também 
apresentar os antigos formulários, acompanhados de laudo técnico para os agentes que exigiam medição, como 
ruído e calor. O STJ, em julgamento de incidente para uniformização de jurisprudência em 2017, reconheceu que 
o PPP é documento suficiente para comprovar o direito, só sendo exigível o laudo se existir divergência ou 
dúvida por parte do INSS quanto ao seu preenchimento (Petição n° 10.262/RS) 
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análise do direito, pelo menos com base na legislação atual. O tempo especial é comprovado 

no momento da aposentadoria, e não durante a manutenção do vínculo laboral. 

 Em resumo, a eficácia do EPI é confirmada pelo registro técnico do equipamento, item 

expresso no PPP (item 15.8 – certificado de aprovação do EPI). A eficiência é declarada pela 

empresa, que deve atender ao disposto na legislação trabalhista, isto é, o disposto na NR-6 e 

na NR-9. O preenchimento “S” (sim) é uma declaração de que os documentos técnicos 

comprovam o atendimento de tais requisitos.  

 As falhas de informações do PPP reforçam aquilo que já havíamos apontado no 

capítulo 3. Não há nenhum motivo razoável para que a Previdência tenha criado seu próprio 

formulário, baseado nos documentos trabalhistas. Além de burocratizar excessivamente a 

relação de trabalho, gera confusão e falhas de informações. Muito melhor seria que a empresa 

apresentasse os levantamentos ambientais previstos nas NR e a documentação individual do 

trabalhador exposto. Se o PPP espelha esses documentos, mas gera tantos problemas práticos 

de interpretação, melhor seria sua eliminação.  

 Identificados os aspectos jurídicos mais relevantes, isto é, a hierarquia dos métodos de 

proteção e fragilidade do PPP para aferição das condições reais de trabalho, há o problema 

específico das premissas técnicas incorretas do julgado. Os dados técnico sobre os efeitos do 

EPI para ruído utilizados pelo STF estão equivocados, como exposto no capítulo 2.3.4. Não 

há consenso técnico sobre a ineficácia dos EPI, o que tornaria o tema incontroverso. Não é 

verdade que o ruído “passa” para o organismo e danifica o ouvido mesmo com o uso de plugs 

e conchas em qualquer caso. E não é verdade que o EPI eficaz e efetivo não impede outros 

problemas decorrentes do ruído, como stress e problemas cardíacos. 

 O que fazer diante desse precedente erigido sob alicerces tecnicamente equivocados? 

Lobato e Gonçalves (2019, p. 209), tratando especificamente do RE nº 664.335/SC, sugerem 

a superação do precedente (overruling), considerando o dever de integridade das decisões 

judiciais. Ou seja, poderia o INSS pleitear, em um novo recurso extraordinário, a revisão do 

julgamento pela existência de estudos supervenientes comprovando as imprecisões técnicas. 

Jorge et alii (2020, p. 205) afirmam que o estudo da ABNT de 2019, visto em detalhes no 

capítulo 2.3.4., já é suficiente para que o STF reveja seu entendimento. 

 Concentrar a proposta de superação do precedente nas premissas técnicas não permite 

a superação de todos os problemas apontados pelo STF. O julgamento demonstrou que há 

alguns problemas normativos no desenho regulatório da insalubridade no Brasil que 

demandam endereçamento. Dificilmente será possível reverter o julgamento sem 

modificações de normas, resolvendo os problemas corretamente apontados no julgado. 
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 Antes de solicitar a revisão do julgamento, para que o erro técnico seja sanado, é 

necessário superar as falhas regulatórias envolvendo a hierarquia dos métodos de proteção e o 

fornecimento de informações adequadas sobre o uso do EPI, tanto para o INSS quanto para o 

juiz. 

 

5.9. Crítica ao adicional de insalubridade enquanto instrumento regulatório 

 

 

 A forma como está estruturado torna o adicional instrumento regulatório totalmente 

ineficaz para estimular as mudanças nos ambientes de trabalho, eliminando ou reduzindo os 

riscos ambientais. 

 Em primeiro lugar, não há nenhum dispositivo legal limitando a sua concessão. A 

CLT não prevê o caráter necessariamente residual do adicional, decorrente da natureza 

complementar e subsidiária do seu uso. O mesmo pode ser concedido desvinculado de 

qualquer planejamento ou compromisso para reduzir a exposição a um agente insalubre para 

patamares normativos considerados como não agressivos, mesmo quando possível.  

 No caso do ruído não existe vedação do trabalho com exposição a níveis acima do 

limite de tolerância. Como é relativamente estabelecida a solução técnica de proteção dos 

trabalhadores para exposição a ruído, só existe uma única situação em que o pagamento do 

adicional seria aceitável e, ainda assim, por tempo determinado: na hipótese de exposição a 

ruído acima dos limites de tolerância para ruído contínuo ou de impacto, mesmo com o uso 

adequado do EPI. Por exemplo, um ruído ambiental de 120 dB(A), reduzido para 90 dB(A) 

com o uso do equipamento adequado. Nessa hipótese, o EPI não seria eficaz, pois mesmo 

com seu uso correto o limite de tolerância seria ultrapassado. Cabe o pagamento do adicional 

mas, paralelamente, a empresa deverá adotar medidas gerais de proteção, reduzindo o nível de 

ruído no ambiente119.  

 A NR-15 é expressa nesse sentido. O item 15.4.1.1 estabelece que “cabe  à  autoridade  

regional  competente  em  matéria  de  segurança  e  saúde  do  trabalhador,  comprovada  a 

insalubridade por laudo técnico de engenheiro de segurança do trabalho ou médico do 

trabalho, devidamente habilitado, fixar adicional devido aos empregados expostos à 

insalubridade quando impraticável sua eliminação ou neutralização.”  
                                                
119 Esse exemplo desconsidera o julgamento do STF no RE n° 664.335/SC. Pelo julgamento, o uso de EPI é 
irrelevante, então qualquer exposição acima de 85 dB(A), para ruído contínuo, será considerada nociva à saúde. 
No exemplo mencionado, a exposição o trabalho deveria ser interrompido, pois ultrapassado o limite máximo de 
exposição admitido no Brasil. 
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 Esse dispositivo, contudo, não é aplicado. O adicional não é fixado pela autoridade, 

mas sim declarado pela própria empresa, com base nos programas ambientais por ela 

mantidos e laudos técnicos produzidos pelos seus engenheiros e médicos, do quadro próprio 

ou contratados. Também não há fiscalização sobre a possibilidade de eliminação ou 

neutralização. Também não se aplica o disposto no item 15.5, que faculta as empresas ou 

trabalhadores solicitar a inspeção prévia da autoridade trabalhista para caracterizar, classificar 

ou determinar o agente insalubre.  

 Essa falta de limitação técnica e temporal ao adicional banalizou o instrumento. Sob à 

ótica da empresa, o adicional é hoje uma licença para expor o trabalhador a condições 

inadequadas de trabalho (SANTOS, 2012) sem adoção de medidas corretas de proteção. Mas 

também é instrumento para garantir previsibilidade dos custos com a mão-de-obra pelos 

empregadores de boa-fé, evitando ações posteriores que impliquem no pagamento do 

benefício de forma retroativa. 

 Na jurisprudência essa visão é confirmada para grande número de ações judiciais que 

pleiteiam o reconhecimento da insalubridade das mais diversas atividades. O objetivo das 

ações é sempre reparatório, isto é, a concessão do adicional ou indenização por eventual 

prejuízo efetivo à saúde. Não há ações individuais120 ou coletivas voltadas à adoção de 

medidas de proteção no ambiente de trabalho, com exceção das ações civis públicas ajuizadas 

pelo Ministério Público do Trabalho e, em menor grau, por sindicatos121.  

 A segunda falha estrutural do adicional é a forma pela qual o mesmo é calculado. O 

adicional é um valor fixo, aplicando-se um percentual de 40, 20 ou 10 pontos percentuais 

sobre o salário mínimo. Em que pese a declaração de inconstitucionalidade do STF dessa base 

de incidência em 2008122, o que motivou inclusive a edição da Súmula Vinculante n° 4, até a 

presente data continua sendo aplicado o art. 192 da CLT, já que o STF entende que não cabe 

ao Poder Judiciário alterar a base de incidência do benefício sem intervenção do legislador123.  

 Sendo um valor fixo, o mesmo é facilmente precificado pelas empresas. Como o 

adicional é lícito e pode ser pago sem qualquer limitação temporal, as empresas podem inclui-

                                                
120 Não é razoável esperar que um trabalhador demande judicialmente seu empregador, durante a manutenção do 
vínculo, pleiteando correção do meio ambiente do trabalho. O mera reclamação para o empregador já é difícil. 
Um processo judicial significa quase de certamente a sua dispensa.  
121 Sandra Regina Cavalcante (2018, p. 315) fez um levantamento de todas ACPs julgadas pelo TST em 2015, 
concluindo que dos 231.799 ações julgadas pelo Tribunal, em 279 identificou-se os termos acidente do trabalho 
e “ação civil pública”. Dessas ações, 83% foram ajuizadas pelo MPT e 17% pelos sindicatos. 
122 RE no 565.714/SP. 
123 O TST alterou a redação do teor do enunciado 228 em 4/7/2008, fixando o salário como base de cálculo do 
adicional. A Confederação Nacional das Indústrias – CNI ingressou com reclamação constitucional em face da 
alteração, e em 15 de julho de 2008 o STF deferiu liminar suspendendo a aplicação do verbete alterado pelo 
TST.   
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lo no custo total do salário. Ou seja, reduzem o salário base, eventualmente até o mínimo, 

recompondo-o com o adicional de insalubridade.  

 Diversos autores criticam o valor baixo do adicional, identificando nesse ponto a falta 

de investimentos em segurança e saúde do trabalho (COSTA, 2013, p. 72). Diante do valor 

baixo do adicional, seria uma solução econômica racional da empresa expor seus 

trabalhadores a agentes insalubres e pagar pela exposição. 

 Essa suposta opção não é demonstrada, mas apenas especulada. Na falta de 

levantamentos específicos sobre o comportamento do empregador brasileiro, essa premissa 

deve ser tomada com cautela.  

 Inicialmente, para salários próximos do salário mínimo pagos por pequenas empresas 

e empregadores domésticos, o adicional pode não ser irrisório. Pode impactar 

significativamente no salário. Ademais, aceitar que o empregador opta por expor o 

trabalhador significa aceitar que o mesmo está correndo o risco deliberado de adoecê-lo, o 

que certamente gerará a necessidade de indenizá-lo, fora as consequências para  o empregador 

da concessão de benefícios previdenciários acidentários.  

 Uma visão alternativa é admitir que o adicional é pago pelo empregador pela falta de 

instrumentos corretos de identificação e tratamento de riscos ambientais, da falta de cultura e 

conhecimento no Brasil sobre a importância da prevenção e, principalmente, pela busca de 

segurança jurídica. 

 Se as normas jurídicas permitem a adoção de técnicas relativamente simples e baratas 

para afastar todas essas consequências, em especial o uso de EPI, não parece crível o 

argumento de que o valor do adicional é o principal estímulo para manter as condições 

inadequadas de trabalho por parte das empresas. 

 Oliveira (2009) oferece uma análise descritiva da relação custo/benefício da adoção de 

equipamentos de proteção individual, coletiva ou simplesmente pagar o adicional sem 

qualquer medida protetiva. Estabelece os números comparando o custo do adicional, inclusive 

os impactos na tributação sobre a folha e os custos de implementação das políticas de 

prevenção. Dá inclusive o exemplo do ruído, demonstrando que tanto as medidas coletivas 

como as individuais de proteção são economicamente vantajosas para o empregador em um 

curto espaço de tempo124. O autor não computa o custo com eventual indenização, que pode 

                                                
124 O autor dá o exemplo da insalubridade por exposição a ruído. Prevê uma base de adicional de insalubridade e 
encargos sociais de R$ 700,00, que geraria um acréscimo de custo de R$ 327,53. O “enclausuramento” do ruído 
geraria um custo de 197,26 por mês. Assim, a empresa economizaria aproximadamente R$ 130,00 por mês, 
recuperando o investimento em pouco mais de 7 meses. No caso do fornecimento do EPI, a redução seria ainda 
maior, para R$ 215,00 por mês, com retorno do investimento em pouco mais de 4 meses (2009, p. 66-67).  
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ser significativo, bem como perdas de produtividade decorrente de afastamentos. Assim, a 

economia real é ainda maior. 

 Afirmações comuns em manifestações doutrinária no sentido de ser irrisório o gasto 

do empregador com o adicional, comparando com aquilo que teria que ser desembolsado com 

estratégias de proteção (COSTA, 2013, p. 105), carecem de comprovação. Ao contrário, 

Oliveira demonstra, por uma simples relação matemática, que é vantajoso economicamente 

proteger o trabalhador.  

 Assim, não há evidência de que o valor baixo do adicional é o que faz com que as 

empresas optem pelo seu pagamento. Mais relevante é tratar-se de um valor fixo, previsível e 

sem prazo determinado. Mesmo que o valor fosse mais elevado, o mesmo problema se 

apresentaria: a precificação desse custo e a internalização no custo da própria atividade 

produtiva, retirando-lhe totalmente o caráter sancionador e indutor de comportamentos.  

 O adicional só provoca o efeito verdadeiramente punitivo quando reconhecido 

judicialmente. Nessa hipótese o empregador não “embutiu” o adicional no salário, reduzindo 

o salário base e complementando com o adicional. Este será pago integralmente  para o 

período não prescrito. 

 Esse receio da condenação judicial explica porque tantas empresas optam por 

reconhecer o direito adicional, mesmo adotando políticas de proteção, inclusive prevendo-o 

em convenções coletivas. Trata-se de uma proteção contra a incerteza em futuros litígios e o 

risco de terem que arcar com a diferença salarial retroativa. Substituir um aumento salarial 

pela concessão do adicional seria uma forma de planejamento empresarial. 

 A questão ganha maior complexidade se analisada também sob a ótica previdenciária 

de custeio. Se a insalubridade provocasse efeitos previdenciários automáticos, o que não 

ocorre hoje, o empregador também teria que computar no custo a despesa adicional tributária 

incidente sobre a folha do trabalhador exposto a condições nocivas. Isso certamente elevaria o 

custo do trabalhador exposto e desestimularia o reconhecimento da insalubridade pelo 

empregador.  

 O problema é que são relações jurídicas totalmente segregadas. Nem todo adicional de 

insalubridade dá direito ao enquadramento do período como especial e, consequentemente, dá 

origem à contribuição prevista no § 6º do art. 57 da Lei n° 8.213/1991. Além disso, boa parte 

das empresas não faz esse recolhimento, por falta de previsão legal125. Esse ponto será melhor 

explorado no próximo capítulo. 

                                                
125 É o caso, por exemplo, de todas empresas optantes pela tributação na forma do SIMPLES, incluindo os MEI. 
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 O terceiro problema do adicional, enquanto instrumento para mudança de 

comportamentos, refere-se ao próprio trabalhador. No Brasil o adicional é visto como 

vantagem, como complemento salarial. 

 Eliminar um agente insalubre do ambiente de trabalho significa a redução do salário 

dos trabalhadores, o que gera impacto principalmente para aqueles que tem remuneração mais 

baixa, próxima do piso da categoria. Além disso, o recebimento do adicional não impede que 

o trabalhador que efetivamente adoecer pela exposição ao agente insalubre pleiteie 

indenização126 e, se preencher os requisitos legais, benefícios por incapacidade ao INSS e, 

eventualmente, uma aposentadoria antecipada.  

 Como exposto em relação às gestantes e lactantes, chega-se ao ponto de pagar o 

adicional de insalubridade mesmo para uma trabalhadora que foi afastada de qualquer função 

agressiva.  

 Também não há pressão social para eliminação de agentes, sobretudo aqueles de 

menor gravidade ou de incidência insidiosa, como é o caso do ruído, calor, agentes químicos, 

etc. Eliminar o agente do ambiente significa redução salarial. Como pondera Feliciano (2006, 

apud CAVALCANTE, 2016, p. 20-21) é de se esperar que eventual movimentação de uma 

empresa para eliminar o risco gere resistência dos trabalhadores e sindicatos. No mesmo 

sentido, eventual modificação legislativa ou regulatória para deixar de prever determinada 

exposição como insalubre gerará forte reação de sindicatos e trabalhadores, pois implica em 

redução salarial.  

 Um quarto aspecto regulatório do adicional, diretamente ligado aos demais, é que 

essas características dificultam a evolução do modelo regulatório e dos limites de tolerância. 

Qualquer mudança significa quebrar o equilíbrio já estabelecido entre empregadores e 

trabalhadores, gerando reações e insegurança jurídica.  

 Com efeito, os três primeiros fatores mencionados, isto é, a ausência de limitação 

temporal e de situações enquadráveis, o valor fixo e previsível e o interesse do próprio 

trabalhador em majorar sua remuneração, explicam porque o adicional é tão disseminado no 

Brasil. E explicam porque nosso desenho regulatório praticamente não evoluiu nos últimos 40 

anos, mesmo com a compreensão de que é a melhor forma de tratar o tema é com medidas de 

prevenção, e não compensação dos danos.  

                                                
126 Há precedentes que reconhecem direito à indenização por danos morais mesmo nas hipóteses em que não 
subsista incapacidade para o trabalho (RR 641-74.2012.524.0001, Rel. Márcio Eurico Vitral Amaro, 
11/05/2017). 
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 Conclui-se que o adicional de insalubridade não é um instrumento jurídico e 

regulatório adequado. As empresas embutem o adicional no custo da folha para evitar ações 

judiciais. Os trabalhadores almejam o complemento salarial, estejam efetivamente expostos a 

agentes nocivos ou em situações no qual não há qualquer comprovação da nocividade, 

mantidas na legislação pela falta de estudos adequados.  

 Por fim, há ainda um aspecto ético a ser considerado. O adicional pressupõe que o 

trabalhador não está protegido. Logo, aceitar seu pagamento de forma indiscriminada e perene 

é aceitar que o trabalhador corre sério risco de adoecer. Assim, com base na regulamentação 

atual, o adicional é uma ficção jurídica, nas hipóteses em que o agente não afeta a saúde, ou 

um pagamento para adoecer, uma efetiva venda da saúde (OLIVEIRA, 2011, p. 157), nos 

casos em que há efetivo dano. Essa prática é absolutamente incompatível com a exigência 

constitucional de redução dos riscos inerentes ao trabalho.  

 

5.10. Crítica à aposentadoria especial enquanto instrumento regulatório e a EC n° 

103/19 

 

 

  Espelho previdenciário do adicional de insalubridade, a aposentadoria especial é outro 

instrumento regulatório do trabalho insalubre. Tal como o adicional, volta-se a remediar o 

trabalho exercido em condições inadequadas. A diferença essencial é que seu objetivo é 

impedir o efetivo adoecimento do trabalhador, retirando-o da atividade agressiva, enquanto o 

adicional não tem essa pretensão, é apenas a compensação pecuniária pelo trabalho agressivo.  

  Boa parte dos problemas já apontados do adicional de insalubridade repetem-se na 

aposentadoria especial. O benefício pressupõe o trabalho por longos perigos com exposição a 

agentes insalubres. No caso do ruído, por exemplo, o benefício será concedido se um 

trabalhador ficar exposto à ruído acima do limite de tolerância por 25 anos ou mais. 

 Outra aproximação com o adicional é que há também, nas normas previdenciárias, 

presunções de tempo especial mesmo na ausência de efetiva exposição. Por exemplo o art. 

292 da IN n° 77/2015 do INSS reconhece como especial o período em que houve “redução de 

jornada de trabalho por acordo, convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa”.  

 O reconhecimento automático da especialidade nesse caso não encontra fundamento 

na Lei n° 8.213/1991. Se a redução de jornada reduz o nível de exposição para níveis não 

agressivos, é indevido o reconhecimento do período como especial, pois o segurado não 

estava exposto. Seria o caso de alguém exposto ao nível de ruído de 86 dB(A) durante uma 
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jornada de 8 horas (superior ao limite de tolerância), que tem sua jornada reduzida para seis 

horas. Nesse caso, utilizando a tabela da NR-15, o limite de exposição diária passa a ser de 87 

dB(A). O trabalho deixa de ser insalubre, enquanto prevalecer a jornada reduzida. 

  Assim, não há qualquer preocupação com a melhoria do ambiente de trabalho. A 

Previdência Social restringe sua preocupação com a retirada precoce do trabalhador do 

ambiente agressivo, diminuindo o risco de adoecimento.  

  Tal como se dá com o adicional, a aposentadoria especial é muito abrangente, 

incluindo qualquer atividade, desde que haja exposição a um dos agentes previstos no rol do 

Decreto n° 3.048/1999.  Um benefício que deveria ser residual, para algumas atividades 

específicas altamente agressivas e não passíveis de mitigação por medidas de eliminação ou 

neutralização, é passível de concessão para uma grande quantidade de trabalhadores127. 

  Outro aspecto semelhante ao adicional é o interesse do trabalhador em caracterizar seu 

trabalho como insalubre para fins previdenciários. Até a EC n° 103/2019, trabalhar em 

condições especiais significava receber um benefício antecipado, sem idade mínima e com 

valor superior às demais aposentadorias. Relega-se por completo a prevenção. O objetivo era 

comprovar a insalubridade para ter acesso a esse benefício vantajoso.  

 Da mesma forma, admitir uma política eficiente de prevenção significa descaracterizar 

o tempo especial e retirar do trabalhador a suposta vantagem. Como o benefício é uma 

vantagem diferida, o impacto é menor. Mas é razoável supor que não há forte estímulo para 

mudanças por parte do trabalhador, especialmente com a adoção de regras previdenciárias 

mais rígidas de aposentadoria por idade e tempo de contribuição nas últimas décadas. 

  A EC n° 103/2019 reduziu bastante as vantagens da aposentadoria especial e, em boa 

parte, eliminou os incentivos indevidos mencionados.  

  A idade mínima é reduzida em relação à aposentadoria por idade comum, mas deixa 

de ser tão vantajosa como era no passado. Até a EC n° 103/2019 era comum aposentadorias 

especiais, ou aposentadorias por tempo de contribuição com inclusão de tempo especial 

convertido em comum, para aposentados com idade inferior à 50 anos. Para a grande maioria 

dos trabalhadores, inclusive no caso do ruído, a idade mínima foi fixada em 60 anos, isto é, 5 

                                                
127 A aposentadoria especial existe na maioria dos países, mas normalmente é um benefício restrito para 
categorias específicas. Pela limitação do presente trabalho, não vou me debruçar sobre modelos comparados em 
detalhes. Mas há dois estudos importantes que confirmam esse escopo limitado da aposentadoria especial em 
outros países. O primeiro é um relatório de 2016 da União Europeia (Natali, D., Spasova, S. and Vanhercke, B. 
(2016), Retirement regimes for workers in arduous or hazardous jobs. A study of national policies, European 
Social Policy Network (ESPN), Brussels: European Commission). O segundo é o um estudo comparado da OIT, 
datado de 2014 (OIT. Jubilación anticipada por trabajos de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa o insalubre. Un 
estudio comparado Santiago, Organización Internacional del Trabajo, 2014). 
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anos antecipados para os homens e 2 anos antecipados para as mulheres em relação a 

aposentadoria por idade comum. 

 Há crítica sobre a exigência de idade mínima, supostamente incompatível com a 

aposentadoria especial128. O trabalhador teria que permanecer na atividade insalubre por 

período superior àquele previsto, aumentando o risco de adoecimento. 

 Não concordamos com essa posição. Primeiro porque ela parte do pressuposto do 

trabalho contínuo em condições insalubres. Isso é que não é razoável, resultado do desprezo 

com as medidas de prevenção e do desinteresse do meio jurídico com sua efetivação. O 

trabalhador não pode ficar por décadas trabalhando sem proteção correta, em empresas que 

não garantam condições adequadas de trabalho. A aposentadoria especial não resolve esse 

problema. Ao contrário, ela estimula. Em segundo lugar, não há qualquer estudo indicando se 

25 anos é um prazo cientificamente seguro para o trabalho insalubre. Nossa legislação elegeu 

esse período e manteve sem qualquer estudo epidemiológico. Pode ser que esse tempo seja 

excessivo para alguns agentes ou insuficiente para outros.   

  Importante destacar que o texto definitivo da Constituição, com a redação dada pela 

EC n° 103/2019, não fixou as idades mínimas. As mesmas foram fixadas por normas 

transitórias, mas poderão ser modificadas por lei complementar. Eventual demonstração de 

que alguma atividade realmente é incompatível com as idades mínimas fixadas poderá ser 

objeto de disciplina legal. Estudos de acompanhamento dos trabalhadores são essenciais para 

evolução do tema. 

  Outro aspecto relevante é quanto ao valor do benefício, que passou a seguir a mesma 

regra de cálculo das demais aposentadorias. O valor é diretamente proporcional ao tempo de 

contribuição. Assim, o segurado poderá se aposentar um pouco antes, mas receberá benefício 

proporcional ao tempo de contribuição efetivamente recolhido. Para o trabalhador que não 

está efetivamente exposto a agentes agressivos, mas apenas enquadrado por entendimentos 

normativos e jurisprudenciais sem embasamento técnico, perde-se parte do interesse na 

concessão precoce pelo valor menor que será recebido. 

  Por último, o fim do direito à conversão do tempo especial em comum, aumentando o 

tempo de contribuição comum, desestimulará a busca por enquadramentos pontuais. A 

conversão permitia que qualquer período especial fosse utilizado para antecipar a 

aposentadoria por tempo de contribuição129. 

                                                
128 Destaco o artigo recente de Agostinho, Salvador e Silva (2019) neste sentido. 
129 Não existe nenhuma estatística oficial da previdência sobre a quantidade de tempo especial convertido. 
Interpretando alguns dados dos sistemas previdenciários, estimamos que 30% do tempo de contribuição no 
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  Essas mudanças devem impactar o comportamento dos segurados. As vantagens 

previdenciárias de trabalhar em atividades insalubres foi fortemente mitigada para a grande 

maioria dos trabalhadores.  

  Ocorre que há um longo período de transição para as medidas serem efetivas. A regra 

de transição da aposentadoria especial durará por décadas. O art. 21 estabeleceu que poderão 

utilizar as normas de transição os segurados já filiados na data da publicação da EC n° 

103/2019, isto é, qualquer trabalhador que tiver exercido atividade como contribuinte 

obrigatório pelo menos por um dia antes de 19/11/2019.  

 Pela regra de transição, o segurado poderá se aposentar quando comprovar, além do 

tempo mínimo de 15, 20 e 25 anos de atividade especial, que a somatória de idade e tempo de 

contribuição (incluindo tempo especial e tempo comum) supera 66 pontos, 76 pontos e 86 

pontos, respectivamente.  

 Diferentemente da regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, que 

prevê o aumento progressivo da pontuação, no caso da aposentadoria especial a mesma é fixa. 

Assim, para todos os trabalhadores já filiados, independentemente da idade e tempo de 

contribuição, ainda será possível a concessão de aposentadorias precoces. No caso do ruído, 

bastará ao segurado comprovar 25 anos de exposição e 86 pontos, somando idade e tempo de 

contribuição. Assim, um segurado com 52 anos e 34 anos de contribuição, sendo 25 em 

atividade especial, poderá ser aposentar. A regra permanecerá aplicável por décadas. 

 Da mesma forma, todo o período especial anterior à publicação da EC n° 103/2019 

poderá ser convertido em tempo comum, com o acréscimo proporcional. Portanto, os 

segurados, em futuros pedidos de aposentadoria, poderão comprovar a exposição a agentes 

nocivos até 19/11/2019, garantindo a antecipação de sua aposentadoria por tempo de 

contribuição (pela regra de transição) e o aumento do valor do benefício, pelo aumento do 

tempo de contribuição fictício. 

 Por outro lado, para as empresas, diferentemente do que ocorre com o adicional de 

insalubridade, a aposentadoria especial é um problema. Não há qualquer vantagem ou 

segurança jurídica em enquadrar um período de trabalho como especial para o empregador.  

 Reconhecer que o trabalhador está exposto a um agente nocivo arrolado no anexo IV 

do Decreto n° 3.048/1999 significa pagar o adicional do SAT e assumir o risco de ressarcir 

eventual pagamento de benefício acidentário, caso o trabalhador efetivamente adoeça, por 
                                                                                                                                                   
Brasil tem algum tipo de tempo fictício considerado. Os principais são o tempo rural e o tempo especial 
convertido. Assim, as estatísticas da aposentadoria especial não refletem totalmente o problema no tempo 
especial no Brasil, já que boa parte do tempo especial é utilizada para majorar o tempo de contribuição da 
aposentadoria por tempo de contribuição. 
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meio das ações regressivas previdenciárias, detalhadas no Capítulo 2.4.4. Também é possível 

que a AGU busque o ressarcimento do pagamento da aposentadoria especial, se demonstrado 

que a empresa não cumpria a legislação trabalhista de proteção dos trabalhadores. 

 Outro aspecto problemático da aposentadoria especial, para além da questão dos 

incentivos, é a tentativa do regulador de se desvincular o tema da insalubridade trabalhista. O 

legislador e, na fase subsequente, o regulador integrante do Poder Executivo, resistem em 

utilizar o termo insalubridade para fazer referência às hipóteses de concessão da 

aposentadoria especial. Os agentes nocivos químicos físicos e biológicos prejudiciais à saúde, 

mencionados na Constituição, na Lei n° 8.213/1991 e normas infralegais são os agentes 

insalubres. Não obstante, nenhum dos diplomas mencionados utiliza a expressão.  

 Não encontramos na literatura nenhuma crítica sobre isso. Mas essa separação 

artificial entre “tempo especial” e “tempo de atividade insalubre” acaba gerando problemas 

práticos, pois há situações em que a legislação trabalhista considera que há atividade nociva e 

a legislação previdenciária não (frio e umidade por exemplo), e há situações em que a 

legislação previdenciária prevê atividades agressivas que a legislação trabalhista não 

considera insalubres (é o caso do ruído, quando utilizado EPI eficaz). Isso sem considerar os 

documentos diferenciados para comprovar cada uma das obrigações e a diversidade de 

critérios e estratégias de atuação da fiscalização.  

 Como detalhamos nos capítulos 1.3. e 5.3, o nível de ruído foi modificado em diversas 

oportunidades na legislação previdenciária, sem qualquer relação direta com a NR-15. Apenas 

em 2003 os critérios foram parcialmente unificados, mas persiste o problema dos critérios 

para aferição do limite de tolerância, considerando o limiar de integração e o fator de dobra.  

 Além da separação entre a insalubridade técnica e a normativa, isto é, agentes 

insalubres devidamente comprovados como nocivos, ao lado de agentes mantidos na 

legislação sem qualquer respaldo científico, há uma separação normativa entre a insalubridade 

trabalhista e a insalubridade previdenciária. A separação gera dúvidas, uso inadequado de 

conceitos e insegurança jurídica.  

 No caso do ruído a separação é especialmente problemática por conta da decisão do 

STF no RE nº 664.335/SC. O trabalhador que trabalha em ambiente com ruído acima do 

limite permitido, mas usa EPI de forma adequada, estará protegido para fins trabalhistas, pelo 

menos com base nas normas atuais. A empresa estará cumprindo as normas regulamentadoras 

e não terá que pagar o adicional de insalubridade130. Contudo, para fins previdenciários, a 

                                                
130 Ainda que a norma não tenha sido alterada, vimos no capítulo 2.3.6 que a jurisprudência do TST está 
aplicando o entendimento do STF também para a relação trabalhista. Assim, é possível que as empresas, por 
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atividade é nociva. A empresa deverá recolher a contribuição adicional do SAT e o 

trabalhador terá direito à aposentadoria especial.  

 De qualquer forma, a Lei n° 8.213/1991, assim com a CLT, transfere para o Poder 

Executivo estabelecer as hipóteses de direito à aposentadoria especial. O anexo IV do Decreto 

n° 3.048/1999 elenca o rol de substâncias e atividades nocivas, que dão direito ao 

enquadramento. Para uma harmonização, basta o alinhamento do Decreto n° 3.048/1999 com 

a NR-15, não sendo necessária qualquer alteração legal. 

 Por fim, um último ponto deve ser mencionado, que é a vedação do trabalho em 

condições insalubres para o beneficiário da aposentadoria especial, regra prevista no § 8º do 

art. 57 da Lei n° 8.213/1991. 

 Essa regra é coerente com o propósito do benefício e correta sobre o ponto de vista 

dos incentivos. É coerente pois a aposentadoria especial existe justamente para retirar 

precocemente o trabalhador, não havendo qualquer justificativa para o mesmo continuar 

trabalhando na condição insalubre e receber o benefício simultaneamente. É correta porque o 

trabalhador, sabendo que terá que deixar o trabalho que exerce, pode auxiliar a empresa na 

superação do problema e, consequentemente, manter seu emprego.  

 O tema foi apreciado pelo STF em julho de 2020. A Corte, ao julgar o Tema 709, 

confirmou a validade da restrição imposta pela Lei n° 8.213/1991. A decisão é importante, 

pois desfaz o argumento de que o trabalho, ainda que insalubre, é um direito do trabalhador e 

não poderia ser restringido com a concessão do benefício.  A razão de existir da aposentadoria 

especial é justamente afastar o trabalhador da atividade agressiva, e não compensá-lo pelos 

danos sofridos. Uma sinalização importante por reconhecimento do caráter prevencionista – e 

não reparatório – do benefício previdenciário. 

 

5.11. O adicional do SAT: boa concepção, implementação inadequada 

 

 

  O adicional do SAT foi criado para estimular comportamentos, impactando o custo 

das empresas que expõem seus trabalhadores a condições especiais e, com isso, geram um 

custo previdenciário maior. Nas palavras de Martinez (2014, p. 197), “sobrecarregar a 

empresa que descuida da prevenção, higiene, medicina e segurança do trabalho é medida 

salutar e fiscalmente democrática; o custo do benefício é alto para a Previdência Social.”  

                                                                                                                                                   
segurança jurídica, passem a alterar seu comportamento. É fundamental que o regulador ajuste as normas para 
adequá-las ao entendimento jurisprudencial ou encontre alternativas para mudar o precedente. 
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  O adicional do SAT deveria reduzir significativamente o número de trabalhadores com 

direito à aposentadoria especial, pelo alto impacto que representa na folha de salários das 

empresas. O empregador, para reduzir significativamente seus custos, investiria na proteção 

dos seus trabalhadores, descaracterizando o trabalho em condições especiais. O instrumento, 

na prática, não tem atingido os fins almejados.  

  Em primeiro lugar, o adicional do SAT não é tributo universal, cobrado de toda e 

qualquer empresa que expõe o trabalhador aos agentes nocivos. Essa contribuição é um dos 

tributos substituídos pela contribuição única prevista no art. 13 da Lei Complementar nº 

123/2006, que rege o Simples Nacional (SIMPLES). Assim, todas empresas optantes pela 

tributação do SIMPLES não pagam nenhum tributo adicional pela manutenção de condições 

inadequadas de trabalho. 

  O site de informações do Sebrae (datasebrae) aponta que o Brasil tinha, em junho de 

2018, quase 12 milhões de empresas optantes pelo Simples, sendo aproximadamente 5 

milhões de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) e 7 milhões de 

microempreendedores individuais (MEI)131. Essas empresas empregam e, em alguns casos, 

expõe seus trabalhadores a agentes insalubres132, mas não são atingidas pela tributação 

especial. 

 Em geral, são justamente as micro e pequenas empresas que tem maior dificuldade em 

gerir políticas adequadas de controle ambiental. Os empregadores tem menos conhecimento e, 

principalmente, menos recursos para gerir ambientes insalubres e eliminar ou neutralizar o 

risco. 

  Em segundo lugar, boa parte do tempo especial reconhecido para fins de concessão 

não gera o recolhimento da contribuição. Em que pese a ligação direta entre custeio e 

benefício estabelecida pelo modelo regulatório atual, nem todo tempo especial reconhecido 

foi precedido pelo recolhimento do adicional do SAT.  

  As empresas declaram a ocorrência do fato gerador com base nos documentos por ela 

produzidos, em especial o LTCAT e o PPP.  Esses documentos, contudo, não vinculam o 

direito à aposentadoria especial. Tanto o INSS, como o Poder Judiciário, podem declarar 

determinado período como especial, ainda que a empresa tenha declarado que não havia 

insalubridade. E como foi exposto no capítulo 5.2, a jurisprudência do STJ expressamente 

                                                
131 Disponível em <https://datasebrae.com.br/empresas-optantes-pelo-simples-nacional/> Acesso em 02/02/2020. 
132 A lista segrega as atividades por setor, e há atividades que potencialmente são fonte de trabalho insalubre, 
como “obras de alvenaria” (328 mil), “lanchonetes, casas de chá e de suco” (343 mil), “transporte rodoviária de 
carga” (143 mil), apenas para exemplificar. 
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admite o reconhecimento de agentes não previstos no Decreto n° 3.048/1999, o que impede a 

caracterização do fato gerador, mesmo que o INSS tenha que conceder o benefício. 

  A ocorrência do fato gerador da contribuição não é o enquadramento do período como 

especial, mas sim a prestação do serviço em condições especiais. Assim, qualquer 

enquadramento que ultrapassar o período de decadência não poderá gerar o lançamento 

tributário, ainda que reconhecido o fato gerador.  

  Como a aposentadoria especial é requerida pelo segurado apenas no momento da 

aposentadoria, eventual falta de contribuição será detectada tardiamente na imensa maioria 

dos casos. No máximo será possível constituir o crédito referente aos últimos 5 anos. 

  Não se trata exclusivamente de falha na fiscalização. Com base nas regras atuais, 

mesmo que a Receita adotasse rigorosa fiscalização da legislação previdenciária, ainda assim 

sempre existirá a possibilidade do segurado pleitear a especialidade de seu vínculo décadas 

após a saída da empresa, discutindo a natureza especial do mesmo. Essa realidade torna-se 

especialmente problemática por conta da altíssima taxa de judicialização da aposentadoria 

especial133. 

  Essa falha decorre diretamente da construção da hipótese de incidência. O critério 

material do tributo é o pagamento ou creditamento de remuneração mensal aos segurados 

empregados e trabalhadores avulsos que trabalham em condições especiais, enquanto o 

critério temporal é o momento do pagamento, nos casos em que feito regularmente, ou a data 

em que surge o crédito do trabalhador, nos casos em que o pagamento não é feito 

corretamente. Nessa última hipótese, é a prestação do serviço não corretamente remunerado 

ou reconhecido como especial que faz surgir o crédito tributário. 

  No caso do trabalho insalubre não reconhecido, e, consequentemente, não declarado 

pela empresa, é o momento em que o segurado exerceu a atividade que será considerado para 

fins de caracterização do fato gerador134, e não o reconhecimento da especialidade do vínculo 

trabalhista pela Previdência Social ou pelo Poder Judiciário. Assim, o prazo de decadência do 

lançamento tributário já terá sido iniciado quando do reconhecimento do direito ao benefício. 

                                                
133 Os dados estatísticos da previdência demonstram que mais de 70% das aposentadorias especiais são 
concedidas por força de decisões judiciais. Em 2017, por exemplo, apenas 16,5% das aposentadorias especiais 
foram concedidas por decisão administrativa.  
134 A Instrução Normativa 971/09 da Receita prevê:  
“Art. 52. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador da obrigação previdenciária 
principal e existentes seus efeitos: 
I - em relação ao segurado: 
a) empregado, exceto o contratado para trabalho intermitente, e trabalhador avulso, quando for paga, devida ou 
creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro, quando do pagamento ou crédito da última parcela do décimo 
terceiro salário, observado o disposto nos arts. 96 e 97, e no mês a que se referirem as férias, mesmo quando 
recebidas antecipadamente na forma prevista na legislação trabalhista.” 
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E na grande maioria dos casos, o reconhecimento do período de trabalho especial se dá após o 

prazo decadencial. Há o computo do período mas o Estado não poderá cobrar o tributo. 

 Pode ocorrer a situação inversa também. A empresa (ou a Receita, de ofício) promove 

o lançamento do tributo, reconhecendo a sua especialidade, mas o INSS, quando analisa o 

pedido de benefício, não reconhece o direito. Não há no sistema remédio para essa situação 

jurídica. Houve recolhimento indevido do tributo, mas a empresa provavelmente não tomará 

conhecimento, pois a relação previdenciária se dá entre o segurado e o INSS.  

 Essa separação de competências entre Previdência (reconhecimento do tempo 

especial) e Receita (lançamento tributário do Adicional do SAT) leva autores a reconhecer 

como ilegal a autuação da Receita quando os auditores fixam, com base nos documentos 

apresentados, a especialidade do vínculo (JORGE et al., 2020, p. 161). Essa seria competência 

exclusiva do INSS.  

 Entendo que não há qualquer incompetência do auditor da Receita. A natureza técnica 

do fato gerador não desnatura essa competência. Se for verdade, toda a transferência da 

arrecadação previdenciária para a Receita, quando a criação da Receita Federal do Brasil em 

2007, seria ilegal, considerando a relação direta entre trabalho, efeitos previdenciários e 

tributação.  

 A disfuncionalidade decorre de um sistema que adota o mesmo fato gerador (trabalho 

em condições especiais) para o benefício previdenciário e para o tributo, mas cujos 

“lançamentos” ocorrem em momentos distintos e são feitos por autoridades distintas. 

Evidente que há risco de decisões conflitantes. No lançamento tributário sempre haverá, 

efetivamente, uma presunção (JORGE et al., 2020, p. 170), pois o fato gerador (tempo a ser 

considerado para a aposentadoria especial) só será confirmado no futuro, com o 

reconhecimento do tempo especial para o segurado.  

  A falta de cuidado da Administração com esse tributo também é relevante. A Receita 

sequer contabiliza o adicional do SAT como um contribuição autônoma. Não tem a 

informação discriminada dessa contribuição, somando-a ao SAT para fins de estatística. O 

país hoje não tem nenhum dado público sobre quantas empresas recolhem o SAT e o valor 

arrecadado. 

  Sob a ótica do trabalhador o adicional do SAT é neutro, pelo menos diretamente. O 

mesmo não sofre nenhum desconto adicional por força da exposição e, portanto, não tem 

nenhum interesse em auxiliar ou estimular o empregador na eliminação ou neutralização da 

insalubridade. A falta de recolhimento não impede que, no futuro, pleiteie o enquadramento 

do período como especial, perante o INSS ou o Poder Judiciário. 
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  Na regulação de outros países identificamos sistemas que também tributam 

adicionalmente o próprio trabalhador 135 . É uma forma de utilizar a tributação para 

desestimular a acomodação do trabalhador com a aposentadoria especial, além da busca do 

equilíbrio atuarial entre custeio e benefício. 

 

5.12. A prova do trabalho insalubre no Brasil: excesso de documentos para fins 

trabalhistas, previdenciários e fiscais 

 

 

 A comprovação da atividade insalubre se dá por diversos documentos, com finalidades 

complementares ou semelhantes. Os documentos previstos na legislação trabalhistas são 

voltados, especialmente, ao mapeamento de riscos ambientais, para fins de prevenção (PPRA, 

agora substituído pelo PGR), acompanhamento médico (Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional - PCMSO) e a caracterização da insalubridade para fins de pagamento do 

adicional. 

 Já o INSS exige outro documento, o LTCAT, que agrega todas as informações sobre o 

ambiente de trabalho. A própria Lei n° 8.213/1991 exige que o LTCAT utilize os parâmetros 

da “legislação trabalhista”136. Esses parâmetros são justamente aqueles previstos nas NR e 

que fundamentam a elaboração do PGR, do PPRA e do PCMSO. Tanto é assim que o INSS 

autoriza não apenas a complementação das informações do LTCAT por outros documentos, 

mas a sua substituição. A Receita, da mesma forma, reconhece a legitimidade dos documentos 

autorizados pelo INSS, que incluem todos os documentos previstos nas NR. 

 Se o objetivo do LTCAT é exclusivamente subsidiar a elaboração do PPP, e se suas 

informações são aquelas decorrentes da legislação trabalhista, não se vislumbra nenhum 

fundamento técnico para exigir mais esse documento do empregador. Mesmo com a adoção 

de critérios diferenciados de “insalubridade”, isto é, o enquadramento com base em 

parâmetros diferentes pela legislação trabalhista e previdenciária, o levantamento ambiental é 

um só. Não há nenhum motivo para o Poder Executivo Federal exigir dois levantamentos 

ambientais, com finalidades complementares. 

 Essa diretriz de desburocratização vem ganhando espaço na agenda pública nacional. 

Um bom exemplo é o Decreto n° 9.094/2017, que estabelece em seu art. 1° diversas diretrizes 

para os gestores públicos reduzirem o número de exigências, dados e documentos exigidos 

                                                
135 Na Europa podemos citar Áustria, Grécia, Espanha, Sérvia Macedônia e Eslovênia. 
136  Art. 58, § 1º. 
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dos particulares: compartilhamento de informações (inciso II); atuação integrada e sistêmica 

na expedição de documentos (inciso III); racionalização de métodos e procedimentos de 

controle (inciso IV); eliminação de exigência e formalidades cujos custos superam os 

benefícios (inciso V); e aplicação de soluções tecnológicas para simplificar processos e 

propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações (inciso VI). 

 Essa excessiva burocratização não trouxe efeitos práticos na melhoria dos ambientes 

de trabalho e na sua fiscalização. Ao contrário, torna a fiscalização essencialmente formal, 

baseada na existência dos respectivos documentos. Gera também custos para as empresas, que 

tem que produzir diversos levantamentos do mesmo ambiente de trabalho para finalidades 

diferentes. Por fim, dificulta a própria ação dos profissionais responsáveis pelo 

acompanhamento ambiental, que precisam elaborar diversos documentos.  

 Analisando todos os documentos exigidos, parece-nos que tudo deveria ser baseado 

em um único programa de gestão dos riscos. Esse é o espírito, inclusive, da recente alteração 

promovida na NR-1, que consolida toda a gestão de riscos presentes no ambiente de trabalho, 

inclusive os ambientais, em um único programa integrado, o PGR.    

 Cada empreendimento deveria fazer um levantamento completo de todos os riscos 

presentes, incluindo os agentes insalubres, e estabelecer o respectivo plano de ação para 

atendê-lo. Para os riscos que demandam análise por técnicos e equipamentos específicos137, 

tal informação deveria constar expressamente, garantindo que o mesmo substitua tanto o 

laudo de insalubridade como o LTCAT.  

 Por fim, a forma de prestação das informações para cada finalidade deveria ser 

simplificada. É o que se pretendia com o e-social, substituído pela Lei de Liberdade 

Econômica por um novo sistema que ainda será criado, que concentrará as obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e fiscais.  

 O ideal é que essa simplificação burocrática seja precedida de uma harmonização dos 

critérios normativos trabalhistas e previdenciários. No caso do ruído, em que pese o nível de 

tolerância para o ruído hoje ser o mesmo (85 dB(A)), há divergência sobre a metodologia de 

aferição, o critério para aumento do nível de ruído (fator de dobra), o nível de limiar de 

integração e efeitos sobre o uso de EPI, como exposto nos capítulos anteriores. Eventual 

simplificação documental deve considerar essas particularidades.  

                                                
137 A insalubridade, por exemplo, só pode ser reconhecida por medico ou engenheiro do trabalho. Outros 
aspectos do PGR podem ser elaborados por profissionais de outras áreas, como técnicos de SST, ergonomistas, e 
higienistas. Mas isso não afasta a possibilidade de ser feito um único inventário de riscos. 
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 No entanto, ainda que não superado esse problema de desarmonia dos critérios para 

uma ou outra política, o PGR poderia indicar os levantamentos com critérios diferenciados 

para fins trabalhista e previdenciários, garantindo um único documento como fonte de 

informação para as obrigações trabalhistas e previdenciárias, incluindo as obrigações 

tributárias. O mesmo seria um documento mais complexo mas, pelo menos, concentraria 

todas as informações relevantes para cada órgão público. 

 Apesar da percepção comum de que o e-social é complexo e burocrático, ele 

simplesmente escancarou as obrigações acessórias já existentes. O sistema pode ser uma 

ferramenta importante para superá-las, já que as mesmas ficaram mais expostas e evidentes.  

 

5.13. Fiscalização do trabalho insalubre: atuação pulverizada, seletiva e ineficiente. 

 

 

 Relacionada diretamente à estrutura normativa e documentação individualizada para 

cada finalidade, a competência administrativa para fiscalização do ambiente de trabalho 

insalubre divide-se entre auditores fiscais do trabalho, auditores fiscais da Receita, servidores 

do INSS, médicos peritos federais, procuradores do trabalho (MPT), procuradores federais 

(AGU) e profissionais dos CEREST.  

 Esse desenho fiscalizatório, resultado direto da fragmentação das regras jurídicas que 

regem as relações jurídica relacionadas as normas de saúde e segurança do trabalho, resulta 

em uma ação pulverizada, com competências estanques de servidores públicos vinculados a 

órgãos diferentes138. Cada fiscal, no exercício da sua competência exclusiva, procede à 

inspeção do ambiente do trabalho para uma finalidade específica, em alguns casos com 

expressa vedação legal para que possa abranger outros aspectos na sua fiscalização.  

 Por exemplo, um auditor fiscal do trabalho que identificar a presença de um agente 

insalubre no ambiente laboral pode autuar a empresa e aplicar-lhe uma penalidade pela 

inobservância das regras de saúde e proteção do trabalho, mas não tem competência para 

adotar medidas relacionadas à caracterização do fato gerador da contribuição social. Da 

mesma forma, o médico perito federal que inspeciona o ambiente e detecta exposição 

inadequada a agentes insalubres não pode adotar qualquer medida administrativa sob o ponto 
                                                
138 No momento de elaboração da presente dissertação, todas as competências relacionadas à fiscalização do 
trabalho insalubre estão vinculadas ao Ministério da Economia. A fiscalização tributária está vinculada à 
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (SERFB). A fiscalização do trabalho está vinculada à 
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho da Secretaria de Trabalho, vinculada à Secretaria Especial de Previdência 
e Trabalho (SEPRT). E a fiscalização previdenciária está vinculada ao INSS, vinculado ao Ministério da 
Economia, e à Perícia Médica Federal, vinculada à Secretaria de Previdência, por sua vez vinculada à SEPRT. 
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de vista trabalhista. Soma-se a isso a atuação paralela (em alguns casos coordenada, em outros 

independente) do MPT e, como vimos, até do SUS, por meio dos CEREST.  

 Essa fragmentação gera problemas práticos. O primeiro - e mais óbvio - é ineficácia 

do sistema fiscalizatório, que exige a presença de diversos profissionais altamente 

especializados e vinculados à carreiras do Poder Executivo e do Ministério Público para 

identificar a existência e as medidas de controle de agentes insalubres no ambiente do 

trabalho. O fracionamento gera também uma perda de foco, com a saúde do trabalhador 

colocada como uma questão secundária no âmbito de cada um dos órgãos envolvidos, 

concentrados nas suas atribuições burocráticas (OLIVEIRA, 2011, p. 161). Mesmo que 

existisse um sistema adequado de troca de informações entre as fiscalizações, o que não 

ocorre, ainda sim os três órgãos públicos federais teriam que proceder, cada um em sua área 

de competência, à fiscalização.  

 O segundo efeito é que cada fiscal acaba voltando sua atuação para um único aspecto 

do trabalho insalubre. Avalia-se as condições de trabalho, efeitos previdenciários e efeitos 

fiscais de forma isolada, com base em critérios próprios de cada instrumento legislativo e 

cultura da própria fiscalização. Certamente há aspectos particulares envolvendo relações 

trabalhistas, previdenciárias e fiscais, mas o núcleo comum do trabalho insalubre nessas áreas 

é evidente. Esse olhar segregado gera uma cultura institucional própria, depois transferida 

para as normas jurídicas, especialmente as infralegais, como instruções normativas e 

portarias.  

 Um terceiro efeito é que toda a ação de monitoramento volta-se à repressão na sua 

respectiva área de atuação. Considerando a complexidade da regulação brasileira nesse tema, 

e os impactos sensíveis que envolvem agentes insalubres, seria necessário maior esforço no 

sentido de auxiliar as empresas, especialmente aqueles de porte menor, a manter ambientes de 

trabalho saudáveis e proteger seus trabalhadores. Como toda a fiscalização volta-se a análise 

de documentos e cumprimento de obrigações nas respectivas áreas de atuação, a única 

preocupação do empregador é mantê-los todos à disposição. Da parte dos profissionais de 

SST, a preocupação é preparar documentos que cumpram os aspectos formais, muitas vezes 

sem qualquer preocupação de prevenir problemas relacionados à saúde e segurança dos 

trabalhadores. 

 O viés exclusivamente repressivo das normas aplicáveis ao tema gera pouquíssima 

cooperação entre regulador e regulado. As empresas no Brasil tem pouca interação com a 

fiscalização, que pauta sua conduta com a aplicação de sanções pecuniárias e, em alguns 

casos, impeditivas da própria atividade (embargo e interdição).  
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 A análise crítica do modelo regulatório baseado exclusivamente em repressão não é 

nova. Ayres e Braithwaite (1992, p. 26) apresentam três argumentos contrários aos modelos 

regulatórios baseados exclusivamente na repressão: 1) punir é caro, enquanto obter o 

cumprimento voluntário das normas é mais barato para o regulador; 2) uma atuação 

exclusivamente repressiva gera uma resistência natural do regulado, que buscará brechas para 

escapar do regulador que, para reagir, escreverá normas cada vez mais específicas para cobrir 

as brechas (regulatory cat-and-mouse, nas palavras dos autores); e 3) nas indústrias ou 

atividades com constantes alterações tecnológicas o regulador terá dificuldade de manter as 

normas atualizadas, sendo fundamental a contribuição do próprio regulado para a mesma ter 

eficiência. 

 Os problemas apontados são totalmente convergentes com a regulação do trabalho 

insalubre. O modelo repressivo é baseado em adicionais, aplicação de multas administrativas, 

pagamento de tributos. Isto é, praticamente não existe nenhuma norma voltada a buscar uma 

postura colaborativa do empregador.  

 Também vivencia-se o problema do “gato e rato” regulatório, com a exploração de 

lacunas e brechas nas legislações trabalhistas e previdenciárias e abuso de decisões judiciais 

que vão desfigurando o modelo regulatório, para afastar o pagamento de multas, adicionais e 

contribuições previdenciárias. Para responder a postura do regulado, busca-se normas 

jurídicas cada vez mais detalhadas e específicas, com enorme dificuldade política de serem 

debatidas e  dificultando não apenas sua atualização e manutenção de coerência, mas a 

própria fiscalização estatal.  

 Nesse ponto, muito relevante a alteração promovida pela MP n° 905/2019, que alterou 

a concepção da estrutura fiscalizatória do trabalho na CLT. Dentre as diversas medidas de 

modernização da fiscalização, destaca-se o enfoque orientativo da primeira visita às empresas, 

com a ampliação do rol de hipóteses em que isso é possível: 

 
“Art. 627.  A fim de promover a instrução dos responsáveis no cumprimento das leis 
de proteção do trabalho, a fiscalização observará o critério de dupla visita nas 
seguintes hipóteses: 
I - quando ocorrer promulgação ou edição de novas leis, regulamentos ou instruções 
normativas, durante o prazo de cento e oitenta dias, contado da data de vigência das 
novas disposições normativas; 
II - quando se tratar de primeira inspeção em estabelecimentos ou locais de trabalho 
recentemente inaugurados, no prazo de cento e oitenta dias, contado da data de seu 
efetivo funcionamento; 
III - quando se tratar de microempresa, empresa de pequeno porte e estabelecimento 
ou local de trabalho com até vinte trabalhadores; 
IV - quando se tratar de infrações a preceitos legais ou a regulamentações sobre 
segurança e saúde do trabalhador de gradação leve, conforme regulamento editado 
pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia; e 
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V - quando se tratar de visitas técnicas de instrução previamente agendadas com a 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. 
§ 1º  O critério da dupla visita deverá ser aferido para cada item expressamente 
notificado por Auditor Fiscal do Trabalho em inspeção anterior, presencial ou 
remota, hipótese em que deverá haver, no mínimo, noventa dias entre as inspeções 
para que seja possível a emissão de auto de infração. 
§ 2º  O benefício da dupla visita não será aplicado para as infrações de falta de 
registro de empregado em Carteira de Trabalho e Previdência Social, atraso no 
pagamento de salário ou de FGTS, reincidência, fraude, resistência ou embaraço à 
fiscalização, nem nas hipóteses em que restar configurado acidente do trabalho fatal, 
trabalho em condições análogas às de escravo ou trabalho infantil. 
§ 3º  No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, o critério de dupla 
visita atenderá ao disposto no § 1º do art. 55 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 
§ 4º  A inobservância ao critério de dupla visita implicará nulidade do auto de 
infração lavrado, independentemente da natureza principal ou acessória da 
obrigação.” (NR)   

 

 Trata-se de uma aplicação do modelo tit-for-tat, sugerido por Ayres e Braithwaite 139, 

que prevê um ambiente inicialmente de colaboração entre regulado e regulador, com mudança 

da postura para medidas de repressão apenas no caso do regulado deixar de colaborar.  

 Como já exposto, a MP n° 905/2019 foi revogada pela MP n° 955/2020 (vide nota n° 

54). É importante acompanhar se esse tema voltará à agenda legislativa ou não, mas a 

tentativa demonstra, pelo menos, o interesse da Administração em migrar do atual modelo 

excessivamente punitivo para um modelo colaborativo na área de SST. 

 Por fim, temos que no modelo atual a empresa fica submetida a uma múltipla 

fiscalização, que adota regras, critérios e condutas próprias, dificultando o correto 

cumprimento das normas relacionada à insalubridade. Em um exemplo extremo, a empresa 

pode ser fiscalizada por auditores fiscais do trabalho, auditores fiscais da Receita, servidores 

do INSS, médicos peritos previdenciários, profissionais do CEREST local e integrantes do 

Ministério Público do Trabalho, todos tratando do mesmo tema (presença de um agente 

insalubre no ambiente de trabalho), mas com instrumentos, finalidades e métodos diversos. O 

risco de entendimentos conflitantes é considerável.  

 Faz parte da necessidade de racionalização do desenho regulatório da insalubridade a 

mudança da forma da fiscalização. Sendo o trabalho insalubre a base de todas as relações 

jurídicas, inclusive previdenciárias e fiscais, entendemos que é a inspeção do trabalho que 

deve exercer o papel central nesse processo. Contudo, isso só será possível com a 

aproximação das demais políticas às regras trabalhistas, já que hoje não apenas os 

                                                
139 Os autores sugerem a adoção de um modelo regulatório baseado na estratégia de primeiro buscar a 
colaboração entre regulador e regulado e, no caso de uma das partes deixar de colaborar, a outra parte retaliar, 
utilizando o acerto punitivo (no caso do regulador) ou da tentativa de impugnação ou reação às normas (no caso 
do regulado). É o que eles identificam como a regulação tit-for-tat, isto é, olho por olho (1992, p. 19). 
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documentos, mas os próprios critérios, são diferentes para fins previdenciários, fiscais e 

trabalhistas.  

 Por fim, o tema da insalubridade é totalmente sujeito ao avanço permanente da 

ciência. É natural, assim, que as normas estejam sempre desatualizadas, e muitas situações 

que deveriam estar sendo averiguadas pela fiscalização ficam de fora das normas. Uma 

postura mais colaborativa dos regulados poderiam incluir níveis de proteção superiores 

aqueles previstos em lei. Os termos de ajustamento de conduta e compromissos firmados 

entre a Administração e o regulado podem estabelecer metas mais rígidas que aquelas 

previstas nas normas jurídicas. 

 

5.14. A estrutura regulatória da insalubridade e a alegoria de Fuller: as oito falhas na 

arquitetura das normas jurídicas sobre insalubridade 

 

 

 Para sintetizar a análise crítica feita nos capítulos anteriores, utilizarei a alegoria 

proposta por Lon L. Fuller na sua obra The Morality of Law (1969, p. 33-94), cuja edição 

original completou 55 anos em 2019, para analisar os problemas da estrutura regulatória 

brasileira da insalubridade.  

 A alegoria de Fuller apresenta Rex, um rei que ascende ao trono com firme propósito 

reformista das leis de seu reino. Rex entendia que seus antecessores falharam em não 

proceder a uma ampla revisão das leis aplicáveis aos seus súditos, para superar problemas 

como a burocracia dos procedimentos, os termos arcaicos da lei, o elevado custo do Judiciário 

e a atuação desleixada e eventualmente corrupta dos juízes. 

 Na alegoria de Fuller, Rex é bem intencionado, mas desconhece completamente a 

complexidade do sistema jurídico. A cada medida que vai tomando para realizar sua 

empreitada, ora como legislador, ora como juiz, deixa de considerar diversos aspectos 

essenciais ao Direito, gerando cada vez mais descontentamento entre seus súditos e 

aumentando a insegurança jurídica, em sentido oposto ao que pretendia. O resultado é o 

completo fracasso. Rex falece sem produzir qualquer alteração e seu sucessor abandona seu 

projeto. 

 A partir da carreira fictícia de Rex enquanto legislador e juiz, Fuller (1969, p. 39) 

extrai que é possível fracassar na missão de construir um sistema jurídico coerente e eficiente 

em pelo menos oito formas: 1) falta de regras, implicando na necessidade de decidir cada 

conflito com bases definidas ad hoc; 2) falha em dar adequada publicidade aquilo que se 
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espera que as pessoas irão cumprir; 3) o abuso de legislação retroativa, incapaz de orientar os 

comportamentos das pessoas; 4) fracasso em tornar as normas compreensíveis; 5) edição de 

normas contraditórias entre si; 6) normas que exigem comportamentos alheios à vontade da 

parte para quem a norma é dirigida; 7) mudanças constantes que impedem o destinatário de 

adaptar sua conduta; e 8) incongruência entre as normas apresentadas e a sua administração. 

 A análise crítica feita nos capítulos anteriores vai de encontro à maioria da falhas 

apontadas por Fuller. A forma como o legislador e o regulador tratam o trabalho insalubre no 

Brasil se assemelha, em diversos aspectos, à empreitada mal sucedida de Rex. 

 Em diversos pontos da presente dissertação ressaltamos que muitos temas envolvendo 

a insalubridade não foram tratados pela leis com regras claras e objetivas. É o caso, por 

exemplo, do EPI para ruído e suas consequências para fins previdenciários, da aplicação 

prática da hierarquia dos métodos de proteção ou dos critérios para aferir o limite ocupacional 

previdenciário. A falta de normas ou de um sistema de princípios específicos para a SST no 

ordenamento jurídico dá margem para dúvidas e aplicações arbitrárias das consequências 

jurídicas, seja pelos fiscais, seja pelos juízes. 

 Da mesma forma, nossa tradição no tema pautou-se pela alteração unilateral, arbitrária 

e assistemática do rol dos agentes insalubres e das atividades insalubres. A participação 

recente de trabalhadores e empregadores no processo de construção das normas de SST, no 

âmbito da CTPP, em que pese ser muito positiva, não trouxe avanços significativos no tema 

da insalubridade. As mudanças são feitas em normas infralegais, muitas vezes sem prévio 

debate técnico, sem considerar o sistema como um todo e sem prever períodos de transição 

para que as empresas possam adequar seus comportamentos. Não existe uma agenda 

regulatória para o tema da insalubridade, algo absolutamente necessário para evitar surpresas 

para os empregadores e trabalhadores. 

 Assim, não apenas falta publicidade e transparência no debate sobre a insalubridade, 

tema essencialmente técnico e que demanda a apresentação de evidencias científicas, mas 

também não se observa outros princípios da boa regulação, em especial a previsibilidade das 

mudanças e não retroatividade das normas. 

 A falta de critério e uniformidade nas listas do Poder Executivo levou o Poder 

Judiciário a modificar, em ações incidentais, os parâmetros normativos existentes, com base 

em analogia, superação de antinomias e aplicação de efeitos retroativos. Nesse sentido, 

admite-se que a lista de agentes insalubres para a Previdência Social é apenas exemplificativa. 

Permite-se que perícias individuais considerem, em cada caso, uma atividade como insalubre, 

sem qualquer unidade técnica ou parâmetro oficial. Afasta-se a eficácia de EPI certificados 
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com base em estudos não conclusivos. Admite-se que o empregador pode usar metodologia 

para medição do ruído mesmo com norma em sentido contrário. 

 Como a ação judicial projeta efeitos para o passado, as normas jurídicas sobre o tema 

são muitas vezes aplicadas como normas retroativas. A todo momento as empresas são 

surpreendidas com sentenças judiciais que reconhecem determinado trabalho como insalubre, 

ou afastam a efetividade de uma política de gestão de riscos. Se os resultados da ação 

projetam efeitos para o período não prescrito, na prática a decisão judicial implicou, em 

muitos casos, em uma norma de efeitos retroativos. No caso do EPI para ruído, a decisão do 

STF está gerando o lançamento tributário, a partir de 2019, de fatos ocorridos no passado, 

como consequência direta da decisão. Os contribuintes estão sendo surpreendidos por 

lançamentos de fatos geradores ocorridos no período de 2015-2019, por força da modificação 

jurisprudencial das regras aplicáveis ao tema140. 

 Essa retroatividade da lei no caso concreto não é disciplinada, nem pela Constituição 

Federal, nem pelas leis. Esse efeito retroativo de entendimentos jurisprudenciais não é 

exclusivo do tema da insalubridade, mas a quantidade de mudanças promovidas pela 

jurisprudência nesse campo é notável.  

 Na aposentadoria especial o problema da retroatividade é ainda maior. A análise dos 

pedidos de benefício é feita décadas após a prestação do serviço e é comum a mudança de 

critérios. O STJ141 e o STF142, com efeito, adotam o critério de que o tempo especial é regido 

pela legislação vigente no momento da prestação do serviço, ao contrário das regras de 

concessão do benefício, que obedecem as normas vigentes no momento da aquisição do 

direito. 

 A todo momento a jurisprudência “interpreta” o que o legislador ou o regulador 

estabeleceu, aplicando referida interpretação para fatos passados. Portanto, a legislação 

passada vigente a época dos fatos é aplicada, mas com base na interpretação atual dos juízes. 

 

                                                
140 O entendimento da Receita, assim como a própria decisão do STF, não demarcam bem os efeitos da decisão 
no tempo. O art. 23 da LINDB, introduzido pela Lei n° 13.655/2018, é claro ao exigir um regime de transição 
com a mudança de entendimento pela Administração. O art. 24 veda aplicação de nova interpretação à fatos 
anteriores, se houve mudança de orientação geral. De se esperar que em novas decisões do regulador e dos 
juízes, os referidos artigos sejam observados, evitando decisões desproporcionais. 
141 REsp 1.310.034/PR. 
142 AgReg no RE n°  463.299-3, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, D.J. de 17-08-2007; AgReg 
no RE n° 438.316-4, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, D.J. de 30-03-2007; AgReg. no RE n° 
450.035-3, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, D.J. de 22-09-2006; AgReg no RE n° 456.480-7, 
Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, D.J. de 24-02-2006; e RE n° 258.327-8, Rel. Ministra Ellen 
Gracie, Segunda Turma, D.J. de 06-02-2004. 
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 Com lacunas normativas, falta de clareza sobre termos e aspectos da insalubridade, 

desatualização e falta de publicidade dos critérios técnicos, fica difícil para o regulado – a 

empresa – adotar comportamentos condizentes com aquilo que é o objeto da norma.  

 Por mais que um empregador de boa-fé se esforce e esteja bem intencionado em 

cumprir as normas trabalhistas e previdenciárias, não tem como se proteger de uma 

interpretação em sentido contrário em uma ação judicial ou perante uma fiscalização. Não 

existe nenhuma cautela capaz de juridicamente protegê-lo de um entendimento de um fiscal 

ou de um juiz que declare que o comportamento do mesmo não se deu de forma correta, na 

visão do aplicador da norma. 

 Imaginemos o empregador que contratou um técnico especialista para lidar com o 

problema de ruído acima do limite admitido para seu pátio fabril. O perito estabeleceu um 

plano, descartou soluções coletivas pela impossibilidade (técnica e/ou econômica), selecionou 

o EPI correto, garantiu o treinamento dos trabalhadores e todos os requisitos da NR-6. 

 Após o julgamento do STF e incorporação do entendimento pela jurisprudência 

trabalhista, nada disse teve qualquer valor. Esse empregador, em eventual ação de um 

empregado, corre o risco de ter que pagar adicional de insalubridade e até indenização por 

danos morais, mesmo agindo de acordos com as normas existentes e na mais absoluta boa-fé. 

A situação se assemelha aquilo que Fuller denomina de lei impossível de ser cumprida. Não 

há nenhuma estratégia ou cautela possível para o empregador afastar o risco da sua conduta 

ser considerada irregular em uma análise posterior. 

 Assim, praticamente todas as característica de um sistema jurídico irracional e 

disfuncional, na visão de Fuller, estão presentes no desenho regulatório da insalubridade. 

Esperamos que, no próximo capítulo, possamos oferecer algumas alternativas para superá-las.  
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6. PROPOSTAS DE SUPERAÇÃO DAS FALHAS APONTADAS 

 

 

 No desenvolvimento da presente dissertação buscamos apresentar uma análise crítica 

da estrutura regulatória do trabalho insalubre e sua interpretação pelos Tribunais. Na primeira 

parte foi feita uma análise descritiva das normas aplicáveis e da interpretação das mesmas 

pelos Tribunais e pela doutrina. Dedicamos a segunda parte para uma análise crítica do 

arcabouço legal brasileiro sobre o tema da insalubridade, identificando parte dos problemas 

que o modelo atual provoca. 

 Neste capítulo apresentarei algumas reflexões para contribuir com o aperfeiçoamento 

das regras materiais, procedimentais e a forma como o Estado se organiza em torno do tema 

da insalubridade, superando parte das tensões existentes entre as normas jurídicas aplicáveis 

ao tema. 

 Boa parte das propostas envolve alterações significativas nas normas jurídicas 

aplicáveis ao tema. As normas brasileiras estão desatualizadas e, principalmente, apresentam 

incongruências entre si. Não há sincronismo entre previdência, trabalho e tributação, o que 

implica em dificuldade de operacionalização das normas protetivas, desarticulação dos órgãos 

públicos envolvidos e poucos avanços práticos na redução dos ambientes insalubres. Essas 

alterações são imprescindíveis, já que as normas atuais são insuficientes, contraditórias ou 

tecnicamente imprecisas. Por mais criativo que seja o interprete do sistema atual, falta 

material normativo para uma construção que consiga superar os problemas identificados.  

 Também há problemas de concepção regulatória do modelo brasileiro, baseado quase 

que exclusivamente em uma postura repressiva, sob a ótica do empregador, e compensatória, 

sob a ótica do empregado. A finalidade dos benefícios pecuniários foi deturpada e os mesmos 

perderam qualquer capacidade de induzir mudanças de comportamentos. 

 Há alguns pontos centrais que perpassam toda a discussão da insalubridade e, 

portanto, devem servir como premissa para qualquer alteração pontual.  

 O primeiro ponto é que nossas normas jurídicas foram idealizadas para a prevenção, 

isto é, para evitar que os trabalhadores adoeçam, mas sua implementação prática afastou-se 

desse propósito. 

 As normas jurídicas são aplicadas e interpretadas partindo-se do pressuposto de que há 

um benefício a ser pago. O adicional de insalubridade e aposentadoria especial regem e ditam 

o tom do desenvolvimento jurisprudencial e doutrinário do tema. Os benefícios impedem 
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qualquer agenda regulatória ou discussão técnica no Congresso Nacional justamente pela 

percepção de que haverá uma perda de direitos se ocorrerem mudanças.  

 As medidas de prevenção são vistas como exceção ou causas que afastam esses 

direitos. Aplica-se o princípio da prevenção, e eventualmente o princípio da precaução, como 

aspectos indiretos da insalubridade. O eixo hermenêutico é sempre o benefício pecuniário, em 

volta do qual orbitam os demais temas.  

 O segundo ponto central é que a insalubridade é matéria técnica, sujeita a estudos 

permanentes. A regulação do fenômeno é complexa, demandando análise sistemática de 

grupos de trabalhadores e estudos técnico-científicos constantes. Há sempre novas 

informações sobre os riscos existentes e novos riscos são identificados. Qualquer modelo 

regulatório nessa área, para ser bem sucedido, deve estar diretamente conectado com uma 

agenda de pesquisa estruturada e perene. 

 Não há qualquer dúvida que a insalubridade é um problema regulatório. Ainda que 

seja um tema de saúde pública, o tratamento jurídico da insalubridade afeta diretamente o 

funcionamento das empresas, especialmente as do setor industrial. As normas orientam a 

forma pela qual as rotinas de trabalho devem ser estruturadas, as máquinas construídas, os 

agentes químicos selecionados. O trabalho insalubre gera custos sociais significativos, muitas 

vezes transferidos para a coletividade sem qualquer contrapartida por parte de quem é 

responsável. E é tema que depende da atuação estatal, garantindo o funcionamento correto do 

mercado de trabalho. 

 Porém, muitas vezes o debate sobre o tema ignora sua natureza regulatória. A 

insalubridade é tratada como um problema social, contrapondo-se o direito do trabalhador à 

saúde e o direito do empregador de “explorar” como bem entender sua força de trabalho. Os 

benefícios pecuniários acirram essa disputa ideológica artificial e pouco contribuem para 

avanços regulatórios. 

 Essa dificuldade para pautar o tema impacta a agenda científica.  Não são produzidos 

estudos científicos para instrumentalizar o debate regulatório, pela falta de interesse político 

na agenda. No Brasil ainda trabalhamos com premissas técnicas de meados do século XX, 

claramente insuficientes e inadequadas. O receio de impactar sensivelmente os custos das 

empresas ou desagradar categorias com forte poder de mobilização paralisa qualquer debate 

técnico. 

 Assim, é preciso reconhecer que a insalubridade é um problema regulatório, com suas 

particularidades. O uso das ferramentas típicas da teoria da regulação pode trazer uma nova 

perspectiva para superação dos problemas mapeados.  
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 Um terceiro aspecto central é reconhecer que o modelo atual gera grande insegurança 

jurídica para as empresas. Não há nenhuma medida jurídica que o empregador pode adotar 

para se resguardar de ações fiscalizatória e judiciais futuras, por mais cauteloso e bem 

intencionado que esteja. 

 A insegurança jurídica já é problemática em termos de orientação do comportamento, 

mas é ainda mais grave quando há efeitos retroativos. E é exatamente o que está ocorrendo no 

Brasil. As empresas são surpreendidas com entendimentos que se aplicam ao passado, com 

condenações ao pagamento de adicional de insalubridade, ações regressivas da AGU e 

pagamento do adicional de SAT. Essa insegurança jurídica é muito nociva à geração de 

empregos, pois torna o risco da contratação alto e imprevisível. 

 Essa deturpação dos objetivos das normas sobre insalubridade, a falta de visão do 

tema como um problema regulatório, a desatualização crônicas dos parâmetros normativos e a 

falta de previsibilidade para o empregador tornam o sistema altamente irracional. Qualquer 

alteração de pontos específicos ou do sistema como um todo deve partir da análise desses 

pontos para promover mudanças efetivas. 

 Visando contribuir para a superação dos problemas descritos no decorrer da presente 

dissertação, apresentarei nos capítulos subsequentes propostas pontuais de mudança 

normativa, abordagem pelos operadores do Direito e políticas públicas voltadas para mudança 

da realidade brasileira no tratamento regulatório da insalubridade. 

 Tratam-se de sugestões sem maior aprofundamento, pelas limitações do presente 

estudo. Contudo, podem ser utilizadas como um guia e ponto de partida para solucionar os 

problemas existentes.  

 

6.1. Alteração normativa: incorporação de conceitos relevantes de Higiene Ocupacional 

na CLT 

 

 

 A CLT não prevê aspectos e conceitos fundamentais da Higiene Ocupacional. Ainda 

que as normas regulamentadoras tragam esses conceitos, falta sua previsão no texto legal, já 

que são aspectos estruturais da identificação e gestão de agentes nocivos insalubres.  

 A previsão expressa do conceito de risco aceitável é necessária para mudança do 

escopo regulatório brasileiro. No mesmo sentido, a previsão legal do nível de ação como 

marco para medidas de prevenção, contrapondo-se a visão limitada do limite de tolerância 

como fator estruturante da gestão da insalubridade no Brasil. É preciso separar, de forma 
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muito clara, os limites que geram necessidade de monitoramento e ações preventivas dos 

limites que geram responsabilização patrimonial.  

 Quanto às relações previdenciárias, incluindo as fiscais e as de benefício, não parece 

adequado que exista qualquer referência diversa da regulação trabalhista em relação a esses 

conceitos fundamentais. Os demais ramos do Direito devem utilizar essas premissas técnicas 

para estruturar suas próprias normas, evitando normas contraditórias e sobrepostas. O trabalho 

insalubre é a base das relações jurídicas previdenciárias e fiscais. Ou seja, todas 

consequências derivam do contrato de trabalho e da relação entre trabalhador e empregador. 

 Dentre os conceitos fundamentais que devem ser incorporados na CLT, destacam-se: 

1) conceito de risco tolerável, estabelecendo um patamar de adoecimentos 

aceitável para trabalhadores expostos por longos períodos, abandonando a ideia de 

risco zero, utópica e irracional; 

2) previsão de limite de tolerância para todos agentes químicos para fins de 

concessão dos benefícios, por mais insignificante que seja. É necessário um referencial 

objetivo para tornar efetiva a proteção do trabalhador e, principalmente, dar segurança 

jurídica às empresas; 

3) incluir no conceito legal de insalubridade a forma de contato do agente, pois 

nem todo tipo de contato torna um agente nocivo; 

4) inclusão do conceito de nível de ação; e 

5) deve ser excluído do conceito de limite de tolerância a referencia à limite 

mínimo, pois todos os agentes insalubres são fixados considerando um limite máximo 

de exposição. 

 

6.2. Alteração normativa: definição dos agentes insalubre e dos limites de ação, 

tolerância e vedação por ato do Poder Executivo 

 

 

 Os agentes insalubres devem ser identificados com base técnico-científica. Ainda que 

incorporado pelo Direito, o critério para sua identificação deve ser técnico. No 

desenvolvimento da dissertação identificamos que o rol está desatualizado e, principalmente, 

não existe uma agenda regulatória. Mas é necessário superar dois obstáculos para 

implementar essa política de atualização constante.  

 Em primeiro lugar, é necessária a redução do estímulo à monetização. Enquanto o 

agente insalubre for fonte de adicionais de insalubridade e aposentadoria especial sem 
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qualquer limitação, dificilmente observaremos avanços, especialmente na adoção de critérios 

mais rigorosos de exposição e índices mais protetivos.  

 Haverá muita resistência dos setores produtivos pelo impacto potencial que isso gera 

não apenas nos custos, mas na enorme insegurança jurídica que a insalubridade gera por conta 

do tratamento jurisprudencial que recebe. Seria necessário, inclusive, avaliar o impacto dessas 

medidas nos mais variados setores da economia143. Por exemplo, no caso do ruído, índices 

mais rigorosos significam imediatamente muito mais trabalhadores enquadrados, cabendo a 

empresa trocar o maquinário, reduzir jornadas ou isolar o ruído, já que o uso de EPI não gera 

efeito por força da decisão do STF.  

 Também é fundamental impedir a flexibilização de critérios técnicos em ações 

judiciais individuais. Além de anti-isonômico, reconhecer que determinado agente é insalubre 

por força de uma perícia individual distorce complemente a lógica do modelo regulatório 

brasileiro. Por outro lado, é necessário prever instrumentos processuais administrativos para 

questionamento formal por parte da sociedade, retirando do Estado o monopólio de definir 

quando e como o rol de agentes será definido. Esse procedimento geral e abstrato é que 

deveria ser fiscalizado e acompanhado pelos regulados, pelo Ministério Público e pelo Poder 

Judiciário. Isso aplica-se tanto para as relações trabalhistas como para as relações 

previdenciárias.  

 É necessário definir uma única instância decisória em matéria de insalubridade. Pela 

natureza desse tipo de norma, nem o legislador, nem o juiz, tem condições de promover a 

atualização constante dos agentes nocivos e dos limites de tolerância. A legislação atual já 

transfere corretamente essa competência ao Executivo Federal.  

 Contudo, o Judiciário e o Legislativo, a todo momento, interferem nesse rol. No caso 

do Poder Legislativo, a interferência peca pela técnica, com projetos de lei transformando 

atividades em insalubres ou perigosas sem maior critério. Normalmente são projetos que 

representam interesses de determinadas categorias professionais ou se propõe a resolver 

problemas específicos de setores produtivos. 

 A legitimidade do debate legislativo é inegável, ainda que problemática porque 

enrijece parâmetros que são naturalmente mutáveis por conta do avanço do conhecimento 

                                                
143 A análise de impacto regulatório está prevista na Lei de Liberdade Economia e no Decreto no 10.411/2020, 
além de previsão esparsas em normas setoriais e nos processos de agências reguladoras. Além de garantir a não 
surpresa para o setor produtivo, esse tipo de análise é fundamental para manter a sustentabilidade da mudança. 
No caso da insalubridade, as mudanças podem impactar significativamente os custos das empresas. Essas 
estimativas devem ser feitas para ficar claro se haverá possibilidade real de cumprimento das normas. O 
fechamento de postos de trabalho, perda de competitividade das empresas e critérios rígidos que não são 
cumpridos na prática devem ser considerados na tomada da decisão. 
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científico. Mas pelo menos representam alterações para todo o grupo, diferentemente do que 

ocorre nas ações judiciais. Nesse caso, o juiz acaba aplicando uma “insalubridade” exclusiva 

para o autor a ação. Em pouco tempo temos diversos agentes, concentrações, critérios de 

aferição e outras particularidades convivendo simultaneamente no sistema, retirando-lhe 

qualquer racionalidade144. 

 Propomos como resposta para isso que o rol do Poder Executivo seja totalmente 

vinculante, e que o rol seja o mesmo para quaisquer políticas estatais relacionadas ao meio 

ambiente do trabalho. Qualquer alteração dos critérios deve ocorrer no próprio rol taxativo, 

por meio de processos administrativos bem estruturados e abertos à participação de toda 

sociedade. A interferência do Poder Judiciário deve se limitar a apurar irregularidades nesse 

processo administrativo.  

 A atualização e revisão constante dos agentes e dos limites de ação e tolerância 

também deve ser obrigatória. Seja mediante provocação, seja com o estabelecimento de uma 

agenda regulatória perene, é necessário que os órgãos científicos públicos e privados 

promovam estudos constantes para atualizar constante do rol de agentes e dos limites.  

 O mesmo raciocínio aplica-se à aposentadoria especial. Não há qualquer estudo 

indicando se os prazos atuais de 15, 20 ou 25 anos de atividade insalubre são adequados para 

proteger o trabalhador afastado. É bem possível que diversos agentes não gerem risco 

significativo nesses prazos ou, ao contrário, afetem a saúde de forma mais intensa em prazo 

inferior ao previsto. 

 A introdução, no âmbito do Poder Executivo, da exigência de análise de impacto 

regulatório e da avaliação do resultado regulatório, deve orientar essa mudança de escopo. A 

Lei n° 13.874/2019, em seu art. 5o, previu expressamente a necessidade de alterações que 

impactam os setores econômicos serem precedidas de análise de impacto. O referido artigo foi 

regulamentado pelo Decreto n° 10.411/2020, que torna obrigatório o procedimento para o 

Ministério da Economia a partir de abril de 2021. O mesmo Decreto n° 10.411/2020 exige a 

previsão de uma agenda regulatória, consolidando o que já vinha ocorrendo no âmbito da 

CTPP.   

 Os instrumentos e princípios previstos no Decreto devem ser respeitados para garantir 

que o tema seja corretamente disciplinado pelo regulador, com a participação social e a 

                                                
144 Um ótimo exemplo é a atuação da TNU. Sob o fundamento de tratar de antinomias e lacunas na lei, vem 
estabelecendo enunciados e uniformizando entendimentos que tratam tipicamente de matéria técnica, como é o 
caso dos critérios de medição, interpretação dos níveis de ruído e tipo de informação técnica que deve constar no 
PPP. Acaba-se criando uma realidade paralela àquela prevista nas normas infralegais e na praxe dos órgãos 
públicos. 
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possibilidade de manifestação de todos os interessados. Qualquer interferência externa, seja 

pelo Congresso Nacional, seja pelo Poder Judiciário, deve respeitar o espaço do regulador. 

 No mesmo sentido, é fundamental garantir previsibilidade e segurança jurídica. O 

conhecimento científico é dinâmico, mas as alterações que impactem as atividades produtivas 

devem, sempre que possível, ser projetadas para o futuro. 

 O art. 23 da LINDB, introduzido na alteração promovida pela Lei n° 13.655/2018, é 

um marco para o direito público brasileiro, ao ser a primeira norma jurídica a prever, 

explicitamente, a necessidade de uma regime de transição sempre que “indispensável para que 

o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e 

eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais”.  

 No âmbito regulatório, a norma condiciona as mudanças a um regime de transição, 

com três objetivos. O primeiro é a proporcionalidade. A mudança deve ser realizada de forma 

que não gere obrigações desproporcionais aos regulados, sendo o tempo fator essencial para 

viabilizar as mudanças necessárias. No caso dos agentes insalubres, a adoção de critérios mais 

rígidos, a introdução de instrumentos de apuração ou mudanças de metodologias e critérios 

deve vir acompanhada de um regime de transição que possibilite a adequação dos ambientes 

de trabalho. Os prazos e soluções não devem ser estabelecidos de forma arbitrária, mas 

baseados na realidade do setor impactado, das condições econômicas e da possibilidade 

técnica.  

 O segundo objetivo é garantir isonomia, para que a mudança não gere qualquer 

vantagem competitiva ou ônus excessivo para determinados regulados. Esse ponto é muito 

importante no que se refere aos agentes insalubres, pois as empresas encontram-se em 

diferentes níveis econômicos, tecnológicos e de amadurecimento institucional. O regime de 

transição deve, sempre que possível, considerar essa realidade não uniforme no setor 

regulado. Há uma tendência de buscar nivelar as condições de trabalho com base na atuação 

das melhores empresas. Isso não pode significar, contudo, ignorar que nem todos conseguirão, 

de imediato, atingir esses níveis de excelência se não for estabelecida uma agenda realista de 

adaptação.  

 O terceiro objetivo é garantir eficiência à mudança. A alteração será tanto eficiente 

quando for efetivamente aplicada e mudar a realidade do setor regulado. De nada adianta 

adotar normas rígidas, os padrões mais rigorosos de proteção do trabalhador, se as normas 

forem ignoradas ou aplicadas por poucos regulados. Só há eficiência se há adesão, voluntária 

ou coercitiva, àquilo que é implementado.  
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 Esse dispositivo tem uma ligação direta com o art. seguinte, também introduzido na 

alteração de 2018. O art. 24 da LINDB vincula o regulador aos seus próprios entendimentos 

passados, pressuposto básico para garantir o mínimo de previsibilidade aos regulados. Não se 

pode editar novos regulamentos e impor novos padrões de conduta sem considerar aquilo que 

era exigido até a mudança. As normas de transição são fundamentais para essa tarefa.  

 Esse conjunto normativo novo, introduzido no período de 2018 a 2020, deve orientar a 

estruturação da agenda regulatória da SEPRT em matéria de SST, especialmente no 

tratamento do tema da insalubridade. 

 Em síntese, superadas as limitações impostas pela monetização dos riscos, deve ser: 

1) adotado um critério único de agentes nocivos, limites de ação e tolerância, critérios 

de aferição e metodologias, vinculando todas as políticas públicas e a atuação 

jurisprudencial; 

2) estabelecida uma agenda regulatória pública de revisão dos temas pela SEPRT, 

permitindo participação de todos interessados; 

3) estabelecido um processo administrativo, atendendo ao disposto no Decreto 

10.411/2020 e na LINDB, para instrumentalização da agenda regulatória, permitindo a 

fiscalização pelos órgão de controle e pelo Poder Judiciário; e 

4) estimulada a adoção de uma agenda de estudos constantes de Higiene Ocupacional, 

por órgãos públicos, como a Fundacentro e universidades públicas, e privados, 

contribuindo para o avanço científico necessário para manter o rol em permanente 

atualização. 

 

6.3. Mudança jurisprudencial: necessidade de uniformização conceitual pelos Tribunais 

Superiores 

 

 

 A insalubridade é objeto da análise pelos juízes do trabalho (relações trabalhistas), 

juízes federais (aposentadoria especial e adicional do SAT) e juízes estaduais (benefícios por 

incapacidade acidentários). Cada um desses ramos desenvolveu uma jurisprudência própria, 

definindo premissas e conceitos aplicáveis aos seus julgados sem, necessariamente, considerar 

os impactos nos demais ramos do Direito.  

 A possibilidade de caracterizar qualquer vínculo como insalubre, para fins trabalhistas 

e previdenciários, gerou uma judicialização desproporcional desse tema. A insalubridade 

passou a representar ganhos adicionais para empregados e segurados, por meio do pagamento 
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de  benefício pecuniários, distorcendo a estrutura regulatória e gerando um ambiente de 

profunda instabilidade para as empresas, em especial as do setor industrial.  

 Por conta disso, temos no Brasil diversas insalubridades na visão dos juízes e 

tribunais. Todos os dias juízes estaduais, federais e do trabalho, tribunais de justiça, tribunais 

regionais federais, tribunais regionais do trabalho, a TNU e o TST definem o que é 

insalubridade, qual agente é insalubre, qual é o limite de tolerância, como se avalia esses 

agentes e como se comprova o cumprimento das normas sobre o tema.  

 Cabe ao STJ e ao STF integrar e homogeneizar esses conceitos. Com competência 

para analisar a interpretação da legislação federal (especialmente a CLT, a Lei n° 8.213/1991 

e a Lei n° 8.212/1991) e a Constituição Federal, essas duas cortes devem buscar uma 

padronização dos conceitos e premissas da insalubridade no Brasil, evitando seu 

fracionamento excessivo e entendimentos contraditórios. Qualquer decisão judicial nesse 

tema deve, necessariamente, considerar o impacto sob o ponto de vista trabalhista, 

previdenciário e fiscal.  

 O sucesso dessa harmonização depende da redução da discricionariedade de juízes e 

peritos nas ações judiciais, abordada no capítulo anterior. A uniformização jurisprudencial e 

redução da judicialização depende de um reposicionamento do papel de cada Poder em 

relação ao tema da insalubridade. 

 

6.4. Alteração normativa: hierarquia dos métodos de proteção e EPI 

 

 

 É necessário estabelecer de forma objetiva, na própria CLT, a obrigação da empresa 

de avaliar as estratégias disponíveis para eliminação ou redução dos riscos. Se for possível, 

técnica e economicamente, adotar soluções coletivas e de organização do trabalho, o 

empregador deve adotar essas soluções antes de utilizar EPI. 

 O uso de EPI, como última estratégia de proteção, não deve ser ignorado. Ao 

contrário, o uso correto de EPI deve ser estimulado, garantindo proteção efetiva justamente 

para os trabalhadores mais vulneráveis, que exercem suas atividades em empresas com menor 

capacidade técnica e econômica. 

 Contudo, o uso de EPI deve ser cercado de cautelas obrigatórias, especialmente no que 

se refere a um plano de gestão dos mesmos e sua adequação para cada trabalhador. A 

estratégia centrada no uso de EPI deve ser acompanhada de perto pelo empregador, 

responsável pela sua eficiência. Os riscos são maiores, razão pela qual a legislação deve 
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estabelecer consequências normativas diversas daquelas destinadas a técnicas que eliminam 

os riscos.  

 Deve-se passar da situação atual de total equiparação dos métodos de eliminação e 

neutralização para uma efetiva hierarquização, estabelecendo maior rigor e acompanhamento 

para medidas menos eficientes e premiando aquele que investe em medidas mais seguras. Mas 

isso não significa que o EPI não tenha qualquer valor protetivo, inclusive para o ruído. 

 Nesse sentido a decisão do STF no RE n° 664.335/SC adotou o pior caminho possível. 

Para os agentes nocivos em geral, não resolveu o problema da hierarquia, mantendo a 

incoerência regulatória de equiparar métodos de eliminação dos métodos de equiparação. Para 

o agente ruído, adotou a solução extrema e oposta de ignorar os efeitos do uso do EPI, mesmo 

se provada a sua efetividade. 

 É preciso estabelecer para as empresas regras claras para garantir segurança jurídica na 

identificação das medidas obrigatórias e complementares, especialmente a forma de registro 

dessas informações. O empregador que realmente adotar medidas estruturais para proteger 

seus trabalhadores não pode ser surpreendido com decisões desconsiderando o que foi feito, 

inclusive com efeitos retroativos, em decisões administrativas e judiciais.  

 Mas apenas mudanças das normas sobre EPC e EPI não são suficientes. É necessário 

repensar os instrumentos regulatórios para facilitar (e possibilitar) a mudança da estratégia de 

proteção quando viável tecnicamente, superando as barreiras econômicas. No caso do ruído, 

apresento algumas alternativas nesse sentido no capítulo 6.10. 

 

6.5. Estudos técnicos e mudanças normativas: gestantes e lactantes 

 

 

 A atual redação do art. 394-A da CLT, como a limitação imposta pelo STF no 

julgamento da ADI n° 5938/DF, trouxe extrema rigidez para o trabalho da gestante e lactante 

em ambientes com a presença de agentes insalubres. Necessária a alteração do dispositivo, 

endereçando os problemas apontados.  

 Em primeiro lugar, é necessário promover estudos técnicos em cada situação para 

aferir onde há, de fato, risco para a gestante ou para a lactante. Isso não é simples e depende 

de tempo e recursos. 

 A aplicação do princípio da precaução não pode significar uma vedação completa e 

permanente da possibilidade de estudos sobre o tema, pois a restrição é muito impactante, 

tanto do ponto de vista econômico como social. A restrição imposta gera custos para a 



 162 

empresa e para a Previdência Social. Todos vão pagar, direta ou indiretamente. Plenamente 

razoável garantir a proteção em caso de dúvida científica, considerando os valores em jogo. 

Mas também é razoável que o Estado e a sociedade como um todo produzam estudos para 

definir com clareza onde há efetivamente risco. O princípio da precaução não pode ser 

aplicado como solução permanente. Ao contrário, ele só faz sentido se servir de orientação 

inicial até que estudos comprovem, ou não, a premissa adotada. 

 Necessário também segregar o tratamento normativo da gestante e da lactante. Os 

riscos para essas trabalhadoras são totalmente diversos. Um maior rigor para a gestante é 

natural, considerando o impacto potencial do agente no próprio feto, prejudicando seu 

desenvolvimento de qualquer forma. Já no caso da lactante, a criança seria apenas 

indiretamente afetada no caso da mãe, por qualquer motivo, ter algum prejuízo na lactação. 

Não parece razoável, prima facie, dar o mesmo tratamento normativo para essas 

trabalhadoras, como faz o art. 394-A da CLT e o julgamento do STF. 

 Também é necessário afastar o pagamento do adicional de insalubridade para a 

trabalhadora afastada. É um instrumento regulatório muito ruim, pois retira dos trabalhadores 

o ímpeto por modificar os ambientes laborais. O adicional não é complemento salarial. É pago 

por conta de danos potenciais à saúde de trabalhadores desprotegidos. É uma distorção 

enorme da sua finalidade manter o pagamento mesmo longe de qualquer fonte de risco. 

 Sob a ótica da empresa a norma é ainda pior. A empresa não terá qualquer custo com o 

pagamento do adicional, descontando-o do valor pago à título de contribuições sociais. Difícil 

prever mudanças de comportamento se todo o custo for transferido para a sociedade. 

 Não apenas em relação ao adicional, mas também o próprio pagamento do salário no 

período de afastamento pela Previdência Social tem que ser limitado. Em algumas 

circunstâncias pode fazer sentido transferir para a Previdência o custo trabalhista com o 

afastamento de trabalhadoras expostas a agente insalubres. Sendo atividades essenciais e não 

existindo alternativas técnicas, a medida é razoável.  

 Da forma como foi estabelecido, contudo, qualquer trabalhadora gerará custos 

significativos para a Previdência Social, mesmo que o empregador possa adotar soluções para 

afastar o risco. Nesse caso, há literalmente um abuso por parte do empregador, que transfere o 

custo do trabalho insalubre para a sociedade. Assim, a regra geral deve ser absorção desse 

custo pela própria empresa, até para que tenha estímulos para reduzir o risco. 
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6.6. Alteração normativa: limitação dos benefícios pecuniários decorrentes do 

trabalho insalubre 

 

 

 O adicional de insalubridade mostrou-se instrumento regulatório ineficiente, incapaz 

de motivar a alterações dos ambientes de trabalho. Sua concessão, se realmente destinada a 

pessoas expostas a agentes nocivos, e não mera ficção jurídica, pressupõe o trabalho 

desprotegido em patamares com alta capacidade de adoecer os trabalhadores. 

 Sua completa eliminação é problemática, por dois motivos. O primeiro é jurídico: está 

previsto como um direito social no art. 7o da Constituição Federal. O segunda é cultural, pois 

o adicional é, no imaginário dos trabalhadores brasileiros, um direito. 

 A redução, contudo, é mais fácil de ser implementada. Adequa-se muito melhor ao 

comando constitucional e é justificável para trabalhos mais agressivos. Pressupõe tanto a 

limitação das hipóteses em que o mesmo é concedido, como a limitação temporal do 

pagamento.  

 A limitação está diretamente ligada a um rol mais objetivo e unificado de agentes 

insalubres. Pressupõe a adoção de todas as medidas mencionadas nos capítulos anteriores 

quanto a existência de uma agenda regulatória e a impossibilidade de enquadramentos 

pontuais por ações judicias. Pressupõe também que nenhuma das medidas de proteção foi 

capaz de eliminar ou neutralizar os agentes, isto é, que foi observada a hierarquia dos métodos 

de proteção mas, com base no conhecimento disponível atualmente, não há como garantir 

uma exposição abaixo do limite de tolerância. 

 A limitação temporal do recebimento do adicional de insalubridade é necessária, 

mesmo nos casos em que inviável neutralizar o agente. Tratando-se de um benefício pago em 

situações em que o trabalhador está efetivamente exposto a um agente nocivo adoecedor, é 

inadmissível o seu recebimento sem qualquer prazo de duração. É preciso estabelecer o 

adicional como situação excepcional e temporária, permitindo tempo para superação da 

condição inadequada ou, quando essa for inviável, medidas alternativas, em especial a 

redução de jornada sem redução de salário.  

 A fixação de um prazo para o recebimento dependeria de uma análise individualizada 

de cada empresa. O estabelecimento de uma matriz poderia orientar a adoção de prazos mais 

ou menos longos: 
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Tabela 6 - Mapa de calor para limite temporal de pagamento do adicional de insalubridade 

  
Pequeno 
empregador 

Médio 
Empregador 

Grande 
Empregador 

Insalubre em grau mínimo       
Insalubre em grau moderado       
Insalubre em grau elevado       
Insalubre em grau máximo       
Elaboração própria 

 

 Quanto maior o número de empregados e maior a agressividade do agente, menos 

tempo o trabalhador poderia receber o benefício. Quanto menos empregados e menos nocivo 

o agente, maior o tempo de pagamento tolerável. 

 Isso daria as empresas e trabalhadores previsibilidade temporal para adoção de 

medidas estruturais de eliminação do contato com o agente insalubre. Facilitaria o 

planejamento técnico e econômico para proteção dos trabalhadores. E, nos casos em que a 

proteção não for possível, deve o trabalhador ter sua jornada reduzida ou deslocado para outro 

setor, reduzindo o tempo de contato com o agente e consequentemente a potencialidade 

nociva do mesmo. 

 Também é necessário proibir imediatamente o exercício de horas extras em condições 

insalubres. A hora extraordinária é incompatível com atividades insalubres. Ao contrário, o 

ideal seria reduzir as jornadas para neutralizar a nocividade ou, pelo menos, reduzir o tempo 

de exposição.  

 A proibição pode gerar desestímulo para que o trabalhador conforme-se com o 

adicional de insalubridade, reduzindo seus ganhos pela impossibilidade de fazer horas extras. 

Por parte da empresa, a mesma perde a capacidade de utilizar o trabalhador para além da 

jornada ordinária, aumentando o custo hora do salário, estimulando-a a melhorar os ambientes 

de trabalho. 

 A limitação temporal só faz sentido se existirem parâmetros objetivos para orientar a 

ação das empresas. Se for totalmente inviável proteger o trabalhador com base no estado da 

técnica, a limitação temporal deve ser limitada à redução da jornada obrigatória e vedação de 

horas extras. Isso dependeria, contudo, de uma análise cuidadosa dos impactos econômicos e 

sobre o próprio mercado de trabalho, para evitar distorções145.  

                                                
145 Reconhecemos que a mudança proposta é muito complexa, pois envolve uma reorganização completa de 
setores inteiros. Teria que ser feita com muita cautela, após estudos exaustivos dos possíveis impactos em cada 
setor. Uma alternativa seria testá-la em determinada atividade ou setor produtivo e avaliar os resultados. A 
limitação temporal pode gerar outras distorções, como aumentar a rotatividade dos trabalhadores (demissão 
daquele que já usou todo o tempo do adicional e contratação de outro para seu lugar) ou vínculos sucessivos em 
atividade insalubre para burlar a limitação temporal de um vínculo individual. 
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 Por fim, é preciso impedir qualquer tipo de acordo sobre esse tema, individual ou 

coletivo. A insalubridade é tema de saúde pública, não sendo matéria passível de 

disponibilidade pelas partes contratantes. Isso abrange inclusive disposições sobre o grau de 

insalubridade, tema expressamente previsto na CLT como passível de acordo entre as 

partes146. O inciso XII do art. 611-A, que autoriza a negociação coletiva para fixar o grau da 

insalubridade, deve ser revogado.  

 Quanto à aposentadoria especial, o recebimento do benefício é resultado direto da 

exposição a um agente insalubre sem qualquer controle por longo período. Limitado o 

trabalho insalubre, o resultado direto será a redução significativa da aposentadoria especial, 

salvo situações muito particulares inerentes a algumas categorias de trabalhadores.  

 Necessário, também, limitar o reconhecimento do tempo especial no tempo. Não é 

razoável que o tempo especial seja comprovado no momento da aposentadoria, passadas 

décadas da prestação do serviço. É preciso que essa informação seja registrada de forma 

contemporânea nos sistemas previdenciários. Isso daria mais segurança aos enquadramentos e 

facilitaria a vida do segurado, que no momento do requerimento do benefício já teria a 

informação registrada, dispensando quaisquer outros documentos147. Também evitaria que a 

empresa, em discussão futura entre segurado e INSS, fosse surpreendida com o 

reconhecimento de um fato gerador passado do adicional do SAT, gerando lançamento 

tributário. 

 Para essa limitação ser possível, é necessário mudar radicalmente a lógica das normas 

previdenciárias, estabelecendo um prazo decadencial não para o direito à concessão do 

benefício, mas sim ao reconhecimento de um vínculo como especial. Trata-se de medida 

fundamental para dar transparência e racionalidade ao tema, em especial no que se refere à 

sincronia entre custeio e benefício, garantindo que todo (ou a maior parte) do tempo 

considerado especial será acompanhado do necessário financiamento pelo adicional do SAT. 

 

                                                
146 Art. 611-A.  A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre 
outros, dispuserem sobre: 
(...)   
XII - enquadramento do grau de insalubridade;   
147 É muito comum a busca tardia do PPP ou formulários previdenciários mais antigos apenas no momento do 
requerimento do benefício. Muitas vezes as empresas já não existem ou perderam os registros do período em que 
o trabalhador exerceu suas atividades. Sem informação documental o INSS indefere o benefício. Em ações 
judiciais, são produzidas provas de todo o tipo para suprir a falta do documento correto: perícias em outras 
empresas do mesmo setor, prova testemunhal, anotação na carteira de trabalho, perícia judicial, etc. Em todos os 
casos, há verdadeira ficção das condições reais as quais o trabalhador estava sujeito. A averbação contemporânea 
da atividade especial supriria todos esses problemas. 
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6.7. Alteração normativa: aperfeiçoamento do adicional do SAT 

 

 

 O adicional do SAT é um tributo específico, com propósito extrafiscal e base de 

cálculo e hipótese de incidência próprios. Deve, portanto, ser separado do SAT e estar 

previsto na mesma lei complementar que disciplinar a aposentadoria especial.  

 É preciso criar uma nova contribuição previdenciária voltada ao financiamento da 

aposentadoria especial, vinculada no tempo à prestação do serviço e também ao 

reconhecimento do tempo especial, e não à concessão futura do benefício. Assim como a 

comprovação do tempo para a concessão do benefício tem que ser contemporânea ao trabalho, 

a incidência tributária sempre deve ser contemporânea ao trabalho em condições nocivas 

considerado especial pelas normas previdenciárias.  

 Além da fixação de um prazo decadencial, como mencionado no capítulo anterior, é 

necessário garantir que todas as empresa que exponham o trabalhador a agente insalubre 

paguem a contribuição, afastando a isenção promovida pela LC n° 123/2004. A isenção aqui é 

um estímulo grande para que as empresas optantes pelo regime não adotem qualquer medida 

para reduzir os riscos de exposição a agentes insalubres. Mesmo que as regras sejam 

diferenciadas, reconhecendo a particularidade desse grupo de empresas, a isenção total é 

muito ruim em termos regulatórios. 

 Sugerimos um prazo de 2 anos, contados do desligamento do emprego, para pleitear o 

reconhecimento de um vínculo como especial, limitado ao tempo máximo de reconhecimento 

retroativo de 10 anos. Assim, um trabalhador que exerceu sua atividade de 1982 a 1995 (data 

da demissão ou desligamento) exposto a ruído de 95 dB(A) teria até 1997 para ingressar com 

ação pleiteando o reconhecimento do seu vínculo como especial, limitado ao lapso temporal 

de 10 anos. O pedido interromperia o prazo decadencial para o lançamento tributário. 

 O pedido poderia ser feito inicialmente na via administrativa, perante o INSS. Em caso 

de indeferimento, poderia ser ajuizada ação perante a Justiça Federal. Em ambos os casos, 

fundamental a participação do empregador. A medida demandaria uma reestruturação dos 

órgãos fiscalizatórios. Isso porque o mesmo processo administrativo ou judicial serviria para 

o reconhecimento do direito do segurado e para a cobrança do crédito tributário, demandando 

uma ação articulada entre INSS e Receita. 

 Um último comentário sobre esse tema refere-se às ações regressivas. Com o correto 

financiamento da aposentadoria especial, esse instrumento poderia ser dispensado para 

ressarcimento do Estado no caso da concessão da aposentadoria especial. As ações 
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regressivas limitariam seus efeitos à benefícios acidentários, isto é, nas hipóteses em que há 

efetivo adoecimento do trabalho e comprova-se dolo ou culpa do empregador, que deixa de 

observar as normas legais de segurança e saúde do trabalho. 

 

6.8. Alteração normativa e burocrática: simplificação documental 

 

 

 O e-social, ou sistema que vier a substituí-lo, propõe a simplificação das obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e tributárias, disponibilizando uma única plataforma para que o 

empregador cumpra todas suas obrigações acessórias. O avanço, contudo, será parcial se as 

próprias obrigações não forem simplificadas.  

 De imediato necessário substituir todos os documentos ambientais trabalhistas e 

previdenciários por um único documento, que identifique todos os riscos e estabeleça as 

medidas necessárias para seu controle. Assim, o PGR, documento recém criado pela alteração 

da NR-1, deve orientar toda a ação de prevenção da empresa, facilitando o cumprimento das 

obrigações acessórias e a fiscalização pelos mais diversos órgãos públicos envolvidos no 

controle do meio ambiente do trabalho.  

 O e-social, assim, seria uma plataforma eletrônica para transformar as informações 

técnicas do PGR em informações para cada uma das políticas públicas e cobrança de tributos.  

 No que se refere a insalubridade, uma única avaliação deve orientar todas as políticas, 

com a extinção do laudo de insalubridade e do LTCAT. O PPP, que nada mais é do que um 

formulário, deve ser extinto quando o e-social estiver sendo utilizado para cumprimento das 

obrigações na área de SST. O PPP é apenas um extrato de outros documentos, que gera mais 

problemas que facilidades para quem o utiliza. Não há qualquer razão para mantê-lo.  

 Mas é preciso avançar também sobre a prova técnica realizada nas ações judiciais. De 

nada adianta padronizar os documentos empresariais que materializam os dados sobre a 

insalubridade para trabalho e previdência mas permitir que os peritos judiciais utilizem 

qualquer critério técnico e formal para identificar os agentes insalubres.  

 Os laudos periciais judiciais devem ser pautados por critérios mínimos de 

convergência com aquilo que é praticado pelas empresas em cumprimento às normas 

trabalhistas e previdenciárias, evitando com isso a criação de um modelo paralelo de análise 

ambiental não previsto em normais jurídicas pela atuação individual de peritos em ações 

trabalhistas ou previdenciárias. Assim, critérios de medição, instrumentos, metodologia e 

limites de exposição devem ser os mesmos previstos nas NR, independentemente do 
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levantamento ser feito por um perito judicial, uma servidor público ou um engenheiro ou 

médico do trabalho. 

 

6.9. Alteração normativa e organização administrativa: reestruturação da estrutura e do 

escopo de atuação da fiscalização 

 

 

 A fiscalização dos ambientes de trabalho deve ser realizada pela União, ainda que 

parte das informações coletadas sejam compartilhadas para outros órgãos públicos. É preciso 

que a empresa seja acompanhada por uma fiscalização que tenha capacidade de analisar todas 

as normas aplicáveis à gestão dos agentes insalubres, abandonando-se o modelo fragmentado 

atual. A opção óbvia é pelos auditores fiscais do trabalho para essa finalidade. 

 Mesmo que a informação tenha que ser, posteriormente, tratada por outro órgão, o 

levantamento deve ser concentrado. É o caso, por exemplo, de um auditor fiscal do trabalho 

que identifique o fato gerador do adicional do SAT. O mesmo deve ter a competência legal de 

identificar que há trabalho sob condições especiais na empresa e gerar, com essa informação, 

repercussões fiscais que serão realizadas pela Receita. Para isso, é necessário modificar as leis 

de todas as categorias envolvidas em fiscalização, incluindo auditores fiscais do trabalho e da 

Receita, médicos peritos federais e servidores do INSS. 

 Paralelamente, seria importante a instituição de um programa de troca de informações 

entre esses órgãos, garantindo eficiência na atuação estatal, com a eleição de prioridades e 

atuação coordenada. Isso não depende de qualquer alteração normativa e já traria ganhos de 

eficiência na estruturação da política de fiscalização.  

 Mas a reestruturação formal da fiscalização não é suficiente para mudanças 

significativas.  

 Para ter mais sucesso nas políticas de prevenção, o Estado deve abandonar a visão 

exclusivamente repressora na gestão da insalubridade. Deve, primeiro, buscar a superação dos 

problemas pela colaboração das próprias empresas, estimuladas pelo menor custo de atender 

as normas (litigar custa caro), a manutenção de sua reputação (adoecer trabalhadores é ruim 

para a reputação das empresas) e os ganhos de produtividade inerentes à manutenção de 

trabalhadores saudáveis.  

 Em especial, é preciso um olhar diferenciado para micro e pequenas empresas, MEI e 

empregadores domésticos, onde o modelo baseado em repressão não tem qualquer capacidade 

de gerar mudanças de comportamento, seja pela dificuldade de fiscalizar dezenas de milhões 
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de empregadores, seja pela falta de capacidade técnica de atender às exigências legais. 

Estimular e divulgar boas práticas, adotar políticas públicas para mudança dos ambientes de 

trabalho (como estimular empresas a comprar equipamentos silenciosos) e promover a 

fiscalizações orientativas são alguns exemplos. 

 A MP 905/2019, que não foi aprovada, trazia grande avanço nesse sentido, ao 

prestigiar a ação colaborativa da fiscalização no primeiro contato com o regulado. É muito 

importante que esse tema volte a ser pautado no Congresso Nacional, incluindo também a 

fiscalização previdenciária e fiscal. 

 Quando o empregador for fiscalizado ou prestar informações sobre a insalubridade, é 

necessário que as regras sejam objetivas. Assim, utilizando o ruído como exemplo, a 

informação sobre o nível de exposição, a forma de medição e a consequência legal deve ser 

direta e clara, compreensível, tanto para o empregador como para o fiscal. É preciso por em 

prática o princípio da presunção boa-fé do particular em relação ao Estado, previsto no art. 2o 

da Lei da Liberdade Econômica. 

 Também é preciso reconhecer expressamente que o Estado não tem condições de 

fiscalizar todas as empresas brasileiras. Em geral as medidas de fiscalização voltam-se às 

grandes empresas, pelo grande número de trabalhadores, maior facilidade de identificação e 

pelo fato dessas empresas terem programas organizados e fáceis de serem fiscalizados. 

 Acaba sendo um contrassenso, pois justamente são essas empresas que adotam 

padrões mais rígidos de SST. Muitas utilizam padrões internacionais de certificação, como o 

ISO 45001:2018 ou a NEBOSH-IGC, que exigem o cumprimento de uma série de requisitos 

para garantir a redução de acidentes do trabalho e doenças profissionais. O Estado poderia 

racionalizar o esforço fiscalizatório utilizando essas informações auditadas por organismos 

não estatais de controle148. 

 O Estado deve orientar a fiscalização por setores, e não empresas individuais, evitando 

com isso agir de forma parcial, distorcendo a concorrência ao exigir parâmetros de excelência 

de algumas empresas e ignorando completamente outras. 

 Por fim, deve-se aperfeiçoar o levantamento de dados estatísticos não apenas de 

vínculos trabalhistas e benefícios previdenciários, mas também dos atendimentos médicos. A 

insalubridade normalmente gera efeitos de longo prazo. A fixação do nexo entre o trabalho 

insalubre e a doença acaba sendo tarefa muito mais propícia ao sistema de saúde do que à 
                                                
148 A Fundacentro acabou de aprovar projeto de pesquisa justamente nesse campo. O objetivo da pesquisa é 
identificar as empresas que adotaram a ISO 45.001:2018, analisando seus programas de SST e os resultados 
práticos em termos epidemiológicos para subsidiar eventual política pública de fiscalização que use essas 
informações. Ainda não há informações públicas sobre o projeto de pesquisa. 
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fiscalização trabalhista. Imprescindível o correto treinamento dos profissionais de saúde para 

identificar doenças ocupacionais, aperfeiçoando o acompanhamento de setores e garantindo 

medidas adequadas de prevenção para o futuro. 

 Algumas medidas possíveis de mudança do escopo da fiscalização: 

1) adoção das normas trabalhistas como o critério central para identificação dos 

agentes, nível de tolerância, nível de ação e técnicas de medição. As demais políticas 

devem utilizar os mesmos padrões da CLT e das NR; 

2) treinamento e padronização de atuação para todos os órgãos públicos 

envolvidos. Ainda que o escopo de atuação seja diverso (fiscalização do trabalho, 

concessão de benefícios previdenciários ou cobrança de tributos), todos devem 

manejar os conceitos técnicos da mesma forma e seguir protocolos padronizados. 

Quem fiscaliza e quem é fiscalizado devem ser orientados pela mesma fonte de 

informação;  

3) Adoção de instrumento de unificação de entendimentos no âmbito do 

Ministério da Economia; 

4) prestigiar a boa-fé em caso de dúvida ou divergência técnica, garantindo 

orientação antes de se adotar uma postura repressora; 

5) utilizar certificações reconhecida de saúde e segurança como critério para 

programas especiais de fiscalização, monitorando e acompanhando os resultados; 

6) ferramentas de auto diagnóstico e orientação para pequenos empregadores; 

7) melhoria dos diagnósticos de doenças ocupacionais pelo sistema de saúde, para 

mapeamento de possíveis empresas ou setores que adoecem os trabalhadores; e 

8) fiscalização setorial, garantindo tratamento igualitário para as empresas 

fiscalizadas, evitando concentrar a fiscalização em apenas algumas empresas.  

 

6.10.  O problema específico do ruído ocupacional. 

 

 

Além das medidas de ordem geral que se aplicam a qualquer agente insalubre, 

inclusive ao ruído, este agente encontra alguma particularidades que demandam um 

tratamento específico. 

Em especial, o julgamento do RE nº 664.335/SC deu ao ruído características 

normativas diversas dos demais agentes insalubres, pois expressamente afasta o uso do EPI 

eficaz como metodologia adequada e eficiente para proteger os trabalhadores. 
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Esse sem dúvida nenhuma é o tema regulatório mais relevante desse agente no 

momento, pois ele desfaz toda a lógica de atuação das grande maioria das empresas e gerou 

uma lacuna ainda não preenchida no sentido de ser construída uma estratégia que proteja 

trabalhadores, seja possível e razoável para empregadores e garanta uma fiscalização 

adequada pelo Estado. Voltaremos a ele a seguir. 

O outro tema urgente é a falta de critérios unificados para identificação dos limites 

ocupacionais de exposição a ruído no Brasil. A CLT e o Decreto 3.048/1999 adotam o limite 

de tolerância de 85 dB(A), mas utilizam critérios diversos para apurar a dose (nível de 

exposição no caso da NR-15; nível de exposição normalizado no caso da Previdência). 

A NR-15 utiliza o nível de limiar de integração 85 dB(A) e o fator de dobra 5. Para a 

Previdência, a regra não está clara, pois não há menção expressa desses aspectos. Essa 

indefinição de critérios gera complicações consideráveis para o empregador, dúvidas para os 

operadores do Direito e dificuldades para os profissionais da área, que são obrigados a 

calcular o ruído com base em critérios diferentes.  

A solução óbvia seria unificar os critérios. Tecnicamente o correto, em termos de 

prevenção, é a adoção do critério da NHO-1. Mas isso não é possível imediatamente por conta 

de dois pontos fundamentais. O primeiro é o mencionado julgamento do STF, que gera direito 

à aposentadoria especial e ao adicional para qualquer trabalhador que exerça atividade em 

ambiente com nível de exposição acima do limite. O segundo é a capacidade econômica das 

empresas brasileiras para se adaptarem a um padrão mais rigoroso. De nada adiante adotar 

critérios muito rigorosos se as empresas não puderem cumprir as normas.  

O primeiro passo para superar esse complexo desenho é modificar o entendimento 

adotado após o julgamento do STF em 2014. Não apenas em relação ao ruído, mas também 

em relação à tese principal, que peca ao não diferenciar métodos estruturais, coletivos ou 

individuais de proteger o trabalhador. 

 Uma revisão pura e simples do julgado não apenas não parece crível, mas não é 

juridicamente o melhor caminho. Há dois aspectos centrais mencionados no julgado que 

devem ser endereçados: 

1) a hierarquia dos métodos de proteção não é bem construída normativamente. É 

preciso estabelecer de forma clara como se cumpre a hierarquia, como a mesma deve 

ser documentada e quais a consequências de utilizar cada um dos métodos; e 

2) mesmo que uma empresa adote rigoroso programa de proteção auditiva, os 

documentos previdenciários (LTCAT e PPP) não fornecem aos órgãos públicos (INSS 

e Receita) ou aos operadores do Direito informações suficientes.   



 172 

 Ambos os temas foram objeto de propostas específicas nos capítulos antecedentes. Se 

as medidas forem implementadas, com alteração não apenas de novas regras jurídicas, mas 

efetivamente de uma nova sistemática de funcionamento das técnica de proteção, é bem 

possível que a jurisprudência responda positivamente e, ao final, o STF mude seu 

entendimento pela mudança das próprias premissas fáticas e jurídicas do tema. 

 Superado esse aspecto central, restaria resolver o problema do limite ocupacional. 

 As normas de SST voltam-se à prevenção. Não há dúvida que o limite ocupacional de 

85 dB(A), apurado pela metodologia da Fundacentro prevista na NHO-1 e utilizando limiar de 

integração de 80 dB(A) e o fator de dobra 3, é mais protetivo que o critério atual da NR-15. É 

o padrão reconhecido como mais adequado por estudos científicos em todo o mundo.  

 A NR-9 já prevê o acompanhamento do ruído superior a 80 dB(A), mas utilizando os 

parâmetros da NR-15. A utilização dos critério mais rígidos para essa finalidade representaria 

importante avanço da nossa legislação e não geraria qualquer impacto em termos de 

pagamento de benefícios ou tributos. Entendo que o limite da NR-15, única norma jurídica 

que estabelece limites ocupacionais, deve ser aplicada à Previdência Social, ainda que o tema 

mereça mais transparência no Decreto n° 3.048/1999. 

 Quanto aos parâmetros da NR-15 e da aposentadoria especial, eventual adoção do 

critério mais rígido sem qualquer alteração na sistemática dos benefícios pecuniários seria 

problemática e imprevisível. Seria necessário um levantamento efetivo dos impactos nos 

diversos setores produtivos, especialmente no setor industrial. Também seria necessário 

observar um período razoável de transição.  

 Uma solução intermediária é elevar o nível de ruído para fins de caracterização da 

insalubridade e do tempo especial. Os europeus utilizam como limite ocupacional mínimo de 

87 dB(A). Essa elevação pontual do limite de tolerância reduziria o impacto da adoção de 

critérios mais rígidos para sua aferição, com a redução do fator de dobra e adoção de um 

limiar inferior. Mesmo assim seria necessário avaliar o impacto real da mudança. 

 Ainda que mantido o atual critério da NR-15, aplicando-o também para a 

aposentadoria especial, permaneceria a coexistência de dois parâmetros normativos para o 

ruído ocupacional, uma para fins de adicional e aposentadoria, outro para fins de prevenção. 

Ainda que com objetivos bem diversos (prevenção x pagamento de benefícios), os 

profissionais teriam que realizar dois levantamentos, com critérios diferenciados.  

 Entendo que é necessário unificar o critério, seja ele qual for, descartando-se a terceira 

hipótese, pelo menos como solução definitiva. A mudança deve incluir também a adoção de 

uma única metodologia e procedimento técnico para orientar as empresas. Uma opção é tornar 
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a metodologia da NHO-1 da Fundacentro obrigatória para qualquer levantamento técnico. 

Mudanças sobre a metodologia de medição deveriam ser feitas no próprio documento.  

 Mas as mudança estruturais não devem se limitar à mudanças normativas. Estas 

devem ser conjugadas com outros instrumentos regulatórios, voltados ao estímulo das 

mudanças nos próprios ambientes de trabalho.  

 A melhor forma de eliminar o ruído é eliminando sua fonte. Diferentemente de outros 

agentes ambientais, é tecnicamente fácil afastar os trabalhadores do contato com o ruído, 

ainda que economicamente a solução não seja tão simples. 

 Para superar as dificuldades econômicas, uma alternativa já experimentada é estimular 

a produção de máquinas, equipamentos e métodos de produção mais silenciosos. A NIOSH, 

por exemplo, mantém um programa chamado “buy quiet”149 que orienta as empresas a 

procurar equipamentos mais silenciosos. 

 Além de fornecer informações, a identificação expressa no maquinário do nível de 

ruído poderia auxiliar bastante na compra de equipamentos mais silenciosos. O Inmetro tem 

iniciativa nesse sentido em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para eletrodomésticos, como aspiradores de pó, 

secadores de cabelo e liquidificadores. Parceria semelhante poderia ser feita entre a Secretaria 

Especial de Previdência e Trabalho e o Inmetro. 

 Outra solução estrutural importante seria estabelecer linhas de crédito oficiais 

subsidiadas para aquisição de máquinas, elaboração de projetos de engenharia e aquisição de 

equipamentos para enclausuramento e isolamento de ruído. A medida facilitaria avanços nas 

empresas de médio e grande porte e é fundamental para as micro e pequenas empresas. Sem 

estímulos econômicos adequados não será possível transformar os ambientes de trabalho 

brasileiros. 

 Por fim, relevante ressaltar que há situações em que não é possível eliminar o ruído. O 

exemplo óbvio é o trabalho em pátios de aeroportos. Nesse caso, não há como não adotar o 

EPI como o instrumento de proteção do trabalhador. Uma conjugação entre proteção 

adequada por EPI e adequação da jornada de trabalho para os níveis de tolerância seria a 

melhor estratégia. 

 A eliminação ou neutralização do ruído, inclusive com a adequação da jornada de 

trabalho, tornaria a existência do adicional de insalubridade e da aposentadoria especial 

medidas residuais, só destinadas a situações em que o empregador não adota medidas 

                                                
149 Detalhes do programa disponíveis em: <https://www.cdc.gov/niosh/topics/buyquiet/default.html>. Acesso em 
14/03/2020. 
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adequadas de proteção. Nesse caso, adotando o modelo regulatório tit-for-tat, o regulador 

poderia utilizar de todo seu arsenal para forçar a empresa a adequar seus procedimentos, 

incluindo tributação extrafiscal, penalidades administrativas e ações regressivas. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 

 A presente dissertação analisou a estrutura regulatória da insalubridade do agente 

ruído para identificar os pontos de tensão entre normas trabalhistas, previdenciárias e 

tributárias, além da influência da jurisprudência nesse desenho e os impactos no dia a dia de 

empresas e da administração pública. 

 A hipótese de que há um estado crônico de insegurança jurídica para aplicadores do 

direito, profissionais de SST e para os regulados foi confirmada. Há lacunas, divergências de 

entendimentos, inúmeros temas submetidos aos tribunais e falta de roteiros seguros para os 

destinatários das normas.  

 Há muitos temas não tratados, ou tratados de forma incompleta, nas principais leis que 

regem o tema no Brasil (CLT e Lei n° 8.213/1991). Também ficou demonstrado que há 

conceitos técnicos essenciais para correta compreensão do tema que não foram adaptados 

adequadamente pelas normas jurídicas, situação que se agrava com visões diversas dos 

tribunais competentes para os litígios em cada um desses campos do Direito. Conceitos 

estruturantes como risco aceitável e nível de ação não estão presentes nas leis brasileiras. 

 Não há também tratamento uniforme do tema da insalubridade, incluído o ruído, pelas 

normas trabalhistas, previdenciárias e tributárias. O resultado é a existência de entendimentos 

divergentes sobre matéria técnica, mudanças de parâmetros sem avaliar o impacto nos demais 

campos e a falta de uma agenda regulatória única. Há “diversas insalubridades” no Brasil, por 

expressa opção do legislador e do regulador, o que dificulta a superação dos problemas.  

 Também foi possível concluir que os temas são sempre tratados de forma isolada, 

gerando entendimentos muitas vezes incompatíveis ou contraditórios com outros temas da 

estrutura regulatória da insalubridade. Por exemplo, aceita-se sem maior questionamento que 

qualquer trabalhador receba adicional de insalubridade, ou prove que exerceu suas atividades 

em condições insalubres para receber a aposentadoria especial, mas aplica-se critérios 

rigorosos para contagem da cotas de aprendizes ou para afastar gestantes e lactantes das 

mesmas atividades. Aplica-se o princípio da precaução em relação ao EPI do ruído, mas 

aceita-se expor, sem qualquer limite, um trabalhador a condições nocivas por décadas. Adota-

se um formulário padronizado para instruir os pedidos de benefício previdenciário, mas não as 

informações nele previstas são insuficientes.   

 A insegurança jurídica e normas contraditórias não geram prejuízos apenas aos 

regulados. O próprio Estado enfrenta as consequências do sistema estruturado de forma 
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deficiente. O reconhecimento da atividade especial é um dos temas mais judicializado em 

matéria previdenciária, com o trabalho exercido há décadas sendo discutido em ações de 

conhecimento, para se demonstrar sua nocividade. 

 O mesmo ocorre com a cobrança tributária do Adicional do SAT. As empresas tentam 

descaracterizar o fato gerador separando artificialmente a relação tributária das relações 

trabalhista e previdenciária. Há muito tempo especial reconhecido sem a contrapartida 

tributária, prejudicando não apenas a arrecadação estatal mas também o reconhecimento 

contemporâneo do trabalho insalubre e a identificação dos empregadores que estão 

efetivamente adoecendo seus trabalhadores. 

 Na parte de instrumentos regulatórios, os três principais instrumentos não geram os 

incentivos corretos para superação na atividade laboral. Adicional, aposentadoria especial e 

Adicional do SAT não são capazes de promover mudanças nos ambientes do trabalho. Foram 

incorporados na realidade de trabalhadores e empregadores, que aceitam o status quo com 

receio de mudanças que possam implicar em custos ou redução de vencimentos.  

 Ficou demonstrado, também, que nosso sistema é excessivamente formal e 

burocrático, com um amontoado de documentos diferentes para descrever o mesmo ambiente 

de trabalho. Que aspectos essenciais para um tratamento racional do tema são negligenciados, 

como a adoção de medidas preventivas, a aplicação do princípio da hierarquia dos métodos de 

proteção e o tratamento do EPI enquanto instrumento auxiliar. Que a estrutura de fiscalização, 

reflexo da fragmentação normativa e de um viés essencialmente repressivo, não atua de forma 

eficiente e não consegue modificar a realidade ambiental da imensa maioria das empresas, 

sobretudo nas pequenas e médias. 

 Mas nem todos os problemas serão resolvidos com a modificação de normas jurídicas, 

ainda que esse seja um passo essencial.  

 Há necessidade de uma retomada sistemática de estudos técnicos sobre o tema da 

insalubridade, impulsionando uma agenda regulatória racional conduzida pelo Poder 

Executivo Federal, mais precisamente pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do 

Ministério da Economia. Falta informação técnica para tomada de decisões em diversos 

campos da insalubridade: avaliação dos limites ocupacionais para agentes químicos; avaliação 

de quais são os riscos dos trabalhadores expostos aos agentes biológicos; qual o efeito dos 

agentes sobre gestantes e lactantes; qual o tempo de trabalho tolerável, em termos 

probabilísticos, para que um trabalhador exerça uma atividade nociva; se os trabalhadores que 

usam o EPI para ruído estão, de fato, protegidos ou não; se há novos riscos à saúde que devem 
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ser considerados insalubres. Enfim, há muitas perguntas que demandam estudos estruturados, 

constantes e baseados em evidências. 

 E não há carência apenas de estudos técnicos da Higiene Ocupacional. Faltam também 

estudos econômicos para demonstrar o impacto de potenciais mudanças para as empresas, 

para a geração de empregos, nos custos à sociedade. É preciso avaliar o custo para a 

Previdência Social em se afastar todas empregadas gestantes e lactantes de ambientes 

insalubres. É necessário aferir qual o impacto, para o setor industrial brasileiro, da falta de 

efetividade do uso de EPI para ruído como política de SST em qualquer situação. Não há 

clareza sobre os efeitos dessas medidas regulatórias sobre a geração de empregos, a 

produtividade da nossa força de trabalho e a competitividade da nossa economia.  

 Outros instrumentos regulatórios devem complementar as normas jurídicas sobre a 

insalubridade. Incentivos econômicos, políticas industriais, ferramentas de auxílio aos 

empregadores e uma estrutura burocrática e fiscalizatória mais simples são algumas das 

possíveis soluções para complementar o redesenho normativo.  

 Esse conjunto de problemas deve se enfrentado com cautela. É preciso evitar erros já 

cometidos no passado, especialmente no que se refere à capacidade dos regulados se 

adaptarem as mudanças. Um plano de ação organizado, com previsibilidade, regimes de 

transição e transparência técnica são fundamentais.  

 A identificação desse complexo cenário se deu com a análise do agente insalubre 

ruído. Ficou demonstrado que o tratamento regulatório do mesmo impacta sensivelmente o 

ambiente de negócios brasileiro e impõe gastos desnecessários ao sistema previdenciário. Os 

problemas contudo, não se limitam a esse agente. É fundamental que o mesmo mapeamento 

realizado para o ruído seja estendido aos demais agentes insalubres, fornecendo ao regulador 

e aos operadores do Direito caminhos seguros para superação dos problemas regulatórios de 

cada um.  
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ANEXO I 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE TRECHOS DA CLT SOBRE INSALUBRIDADE 

 
CLT 

Redação Atual Sugestão Comentário e Objetivo 
Art. . 154 - A observância, em todos 
os locais de trabalho, do disposto 
neste Capitulo, não desobriga as 
empresas do cumprimento de outras 
disposições que, com relação à 
matéria, sejam incluídas em códigos 
de obras ou regulamentos sanitários 
dos Estados ou Municípios em que 
se situem os respectivos 
estabelecimentos, bem como 
daquelas oriundas de convenções 
coletivas de trabalho.     

Art. . 154 - A observância, em todos 
os locais de trabalho, do disposto 
neste Capitulo, não desobriga as 
empresas do cumprimento de outras 
disposições que, com relação à 
matéria, sejam incluídas em códigos 
de obras ou regulamentos sanitários 
dos Estados ou Municípios em que se 
situem os respectivos 
estabelecimentos, bem como 
daquelas oriundas de convenções 
coletivas de trabalho. 
Parágrafo Único.  As regras de saúde, 
segurança e higiene do trabalho tem 
como objetivo à prevenção de 
acidentes e doenças do trabalho.  

Reforçar o papel prevencionista das 
normas sobre SST, afastando-se de 
interpretações voltadas à monetização 
dos riscos. 

Art. 160 - Nenhum estabelecimento 
poderá iniciar suas atividades sem 
prévia inspeção e aprovação das 
respectivas instalações pela 
autoridade regional competente em 
matéria de segurança e medicina do 
trabalho.                   
§ 1º - Nova inspeção deverá ser feita 
quando ocorrer modificação 
substancial nas instalações, inclusive 
equipamentos, que a empresa fica 
obrigada a comunicar, prontamente, 
à Delegacia Regional do Trabalho.                 
§ 2º - É facultado às empresas 
solicitar prévia aprovação, pela 
Delegacia Regional do Trabalho, dos 
projetos de construção e respectivas 
instalações. 

Art. 160 - Nenhum estabelecimento 
poderá iniciar suas atividades sem 
prévia avaliação dos riscos presentes 
no ambiente de trabalho e elaboração 
de plano de gerenciamento dos riscos 
identificados, conforme 
regulamentação do Ministério da 
Economia. 
 
Parágrafo Único. O plano de 
gerenciamento de riscos deverá ser 
atualizado sempre que ocorrerem 
modificações no meio ambiente do 
trabalho ou em periodicidade mínima 
estabelecida pelo Ministério da 
Economia.  
 
§ 1º REVOGADO 
 
§ 2º REVOGADO 

A inspeção prévia é ineficiente e 
desnecessária na maioria dos 
empreendimentos. Nesse sentido, foi 
revogada a NR2, que a regulamentava 
O dispositivo foi revogado pela MP 
905/19, que perdeu vigência. 
 
No entanto, é relevante que as 
empresas só iniciem suas operações 
após avaliação dos riscos presentes e 
elaboração do plano de gerenciamento 
para eliminá-los ou mitigá-los, nos 
termos da NR. Para empresas que não 
identificarem quaisquer riscos, não há 
qualquer medida necessária. Mas 
aqueles que identificarem os riscos só 
poderão iniciar suas atividades após 
apresentação de plano para gerenciá-
los, evitando acidentes e doenças. 

 SEÇÃO IV 
DO EQUIPAMENTO DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

SEÇÃO IV 
DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO 

COLETIVAS E INDIVIDUAIS 

 

Art. 166 - A empresa é obrigada a 
fornecer aos empregados, 
gratuitamente, equipamento de 
proteção individual adequado ao 
risco e em perfeito estado de 
conservação e funcionamento, 
sempre que as medidas de ordem 
geral não ofereçam completa 
proteção contra os riscos de 
acidentes e danos à saúde dos 
empregados. 

Art. 166 - A empresa é obrigada a 
fornecer aos empregados, 
gratuitamente, equipamento de 
proteção individual adequado ao risco 
e em perfeito estado de conservação e 
funcionamento, sempre que as 
medidas de ordem geral não ofereçam 
completa proteção contra os riscos de 
acidentes e danos à saúde dos 
empregados. 

  

 Parágrafo Único. O empregador 
deverá, quando do fornecimento de 
equipamentos de proteção individual 
para neutralização dos riscos, 
elaborar plano para o uso adequado 
dos mesmos, que deverá conter, entre 
outros requisitos exigidos em ato do 

O fornecimento de EPI, como 
estratégia de proteção, deve ser 
acompanhado de um plano, que 
considere as particularidades do 
trabalhador e da atividade realizada. 
Assim, deve ser feita uma análise 
individual, garantindo que o EPI será 
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Ministério da Economia: 
I – critérios para escolha, por 
profissional habilitado, dos 
equipamentos de proteção individual 
mais adequados, considerando a 
atividade desempenhada e as 
característica de cada empregado; 
II – periodicidade da substituição dos 
equipamentos, observado o prazo 
recomendado pelo fabricante e as 
características individuais do uso; 
III – parâmetros para identificação de 
falhas ou desgaste que possa 
comprometer a eficácia do 
equipamento; 
IV –orientação e treinamento dos 
trabalhadores para o uso correto; e 
V – acompanhamento individual da 
saúde dos trabalhadores, na presença 
de agentes insalubres. 

não apenas eficaz, mas efetivo para 
proteção do trabalhador.  

Art. . 189 - Serão consideradas 
atividades ou operações insalubres 
aquelas que, por sua natureza, 
condições ou métodos de trabalho, 
exponham os empregados a agentes 
nocivos à saúde, acima dos limites de 
tolerância fixados em razão da 
natureza e da intensidade do agente e 
do tempo de exposição aos seus 
efeitos. 

Art. 189.  Serão consideradas 
atividades ou operações insalubres 
aquelas que, por sua natureza, 
condições ou métodos de trabalho, 
exponham os empregados a agentes 
nocivos acima dos limites de 
tolerância, fixados em razão da 
natureza e da intensidade do agente, 
do tempo de exposição aos seus 
efeitos e da forma de contato com o 
organismo. 

Inclusão da forma de contato como um 
dos aspectos relevantes para 
nocividade de um agente, 
paralelamente a natureza e intensidade 
e tempo de exposição.  

 § 1º  Por limite de tolerância 
compreende-se o limite de exposição 
ocupacional fixado pelo Ministério da 
Economia, considerando o nível de 
risco aceitável, que será estabelecido: 
I – com base no estado da técnica e 
nos estudos científicos de Higiene 
Ocupacional disponíveis; 
II – considerando a gravidade do 
impacto do agente insalubre na saúde 
humana;  
III – considerando a viabilidade 
econômica e o impacto de sua 
adoção; e 
IV – estabelecendo de forma expressa 
o nível de adoecimento considerado 
aceitável, considerando o disposto 
nos incisos I, II e III.  

Introduzir o conceito de limite de 
tolerância na própria CLT, fixando 
também que o LEO considera o risco 
considerável aceitável, considerando 
as informações disponíveis no 
momento e a avaliação de 
custo/benefício e razoabilidade para 
cada agente insalubre. 

 § 2º   O Ministério da Economia 
estabelecerá o grau de insalubridade 
dos agentes em mínimo, moderado, 
elevado e máximo, considerando: 
I - as informações disponíveis nos 
incisos I e II do § 1º; e 
II - a presença de mais de um agente 
no ambiente e dos efeitos sinérgicos 
eventualmente existentes. 

Previsão expressa de que o Ministério 
da Economia fixará a o grau de 
insalubridade. Previsão de 4 níveis, 
para dar maior precisão para a 
caracterização da nocividade. 

 § 3º  Ato do Ministério da Economia 
fixará os limites de ação dos agentes 
nocivos, que, se ultrapassados, 
demandam ações preventivas por 
parte das empresas, ainda que não 
caracterizem a atividade ou operação 
como insalubre. 

Previsão legal do nível de ação, como 
instrumento de prevenção sem relação 
com benefícios pecuniários.  

 § 4º  As regras deste capítulo e a lista 
de agentes nocivos, os limites de 

Limitação da flexibilização dos 
critérios de insalubridade por decisões 
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tolerância e níveis de ação, fixados 
pelo Ministério da Economia, serão 
interpretados de forma restritiva, 
vedada a fixação de outros limites em 
decisões administrativa e judiciais ou 
caracterização da insalubridade por 
atividade, categoria ou função.  

administrativas e judiciais. Toda 
discussão sobre o tema deverá ser feita 
no âmbito da regulamentação 
infralegal.  
Além do objetivo de evitar critérios 
divergentes fixados em ações judiciais, 
evita que o judiciário interprete 
matéria técnica, produzindo efeitos 
retroativos para a regulação do tema. 

 § 5º A lista dos agentes insalubres, os 
limites de tolerância e os limites de 
ação deverão revistos por processo 
administrativo, na forma e 
periodicidade definidas em ato do 
Ministério da Economia. 

Previsão legal da revisão periódica do 
rol dos agentes insalubres. Uma 
agenda regulatória é essencial para 
trazer previsibilidade sobre o tema e 
impulsionar pesquisas científicas 
públicas e privadas. 

 § 6º Independentemente do disposto 
no § 4º, qualquer interessado poderá 
pleitear, mediante petição  
fundamentada dirigida ao Ministério 
da Economia, a revisão do rol de 
agentes nocivos e revisão dos limites 
de tolerância e ação dos mesmos, 
devendo a mesma vir acompanhada 
de estudos técnicos e científicos, que 
observarão os requisitos mínimos 
exigidos em ato do Ministério da 
Economia. 

O objetivo desse parágrafo é 
institucionalizar o processo de revisão 
do rol, mitigando o disposto no § 3. 
Como o tema será disciplinado 
exclusivamente pelo Poder Executivo, 
é fundamental institucionalizar canais 
para que quaisquer interessados 
possam pleitear a revisão dos agentes. 
Esse processo administrativo poderá 
ser objeto de ações judiciais, 
garantindo o controle jurisdicional e 
evitando decisões arbitrárias ou 
omissão do regulador.  

 § 7º O processo administrativo 
previsto nos §§ 5o e 6o deverá ser 
obrigatoriamente instruído com: 
I - parecer técnico da Fundação Jorge 
Duprat Figueiredo de Segurança e 
Medicina do Trabalho – Fundacentro; 
e 
II – análise de impacto regulatório. 

Elementos mínimos para instrução do 
processo administrativo. Qualquer 
processo deve partir da avaliação 
técnico científica e do impacto 
socioeconômico, sem prejuízo de 
outras informações relevantes e da 
participação social, obrigatória em 
matéria de SST pela Convenção 155 
da OIT. 

 § 8º  Após a conclusão do processo 
administrativo de revisão, caso 
acolhido o pedido e revisto o rol de 
agentes nocivos ou os limites de 
tolerância ou de ação, ato do 
Ministério da Economia promoverá  
alteração da lista e estabelecerá a data 
de início da produção de efeitos. 

O disposto neste parágrafo explicita 
que a alteração normativa não gera 
efeitos retroativos.  

Art. . 190 - O Ministério do Trabalho 
aprovará o quadro das atividades e 
operações insalubres e adotará 
normas sobre os critérios de 
caracterização da insalubridade, os 
limites de tolerância aos agentes 
agressivos, meios de proteção e o 
tempo máximo de exposição do 
empregado a esses agentes.  

REVOGAR Conteúdo incluído em outros 
dispositivos. 

Parágrafo único - As normas 
referidas neste artigo incluirão 
medidas de proteção do organismo 
do trabalhador nas operações que 
produzem aerodispersóides tóxicos, 
irritantes, alérgicos ou incômodos.                     

REVOGAR As normas de proteção dos 
trabalhadores em relação aos agentes 
nocivos já contemplam qualquer 
agente, incluindo “aerodispersóides 
tóxicos, irritantes, alérgicos ou 
incômodos.” Se há qualquer impacto 
na saúde humana, o agente está 
contemplado no caput, sendo 
desnecessário o parágrafo único.  

Art. 191 - A eliminação ou a 
neutralização da insalubridade 
ocorrerá:    

Art. 191. O empregador deve, por 
meio de profissional habilitado, 
identificar os agentes nocivos 
insalubres presentes no ambiente de 

Mudança de redação para ressaltar o 
papel de prevenção. A empresa deve 
identificar o agente insalubre e 
estabelecer as medidas de proteção.   
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trabalho e estabelecer as medidas 
para eliminação e neutralização dos 
mesmos, conforme normas 
estabelecidas pelo Ministério da 
Economia. 

 § 1º  O empregador deverá, quando 
possível, eliminar o contato dos 
trabalhadores com o agente insalubre, 
por meio da sua substituição por 
outro agente não insalubre, 
substituição de equipamentos e 
máquinas, mudanças no processo 
produtivo ou pela adoção de 
equipamentos de proteção coletiva. 

Legalização da hierarquia dos métodos 
de proteção, iniciando-se pelas 
medidas estruturais e coletivas. 

 § 2º  A possibilidade prevista no § 1º  
será aferida por pela avaliação, por 
parte da empresa:  
a) da possibilidade técnica da 

substituição ou eliminação 
completa do agente insalubre; 

b) do custo da substituição ou 
adaptação do equipamento ou 
máquina, mudança do layout da 
empresa ou do processo 
produtivo; e 

c) da existência de políticas 
públicas de incentivo e linhas de 
crédito específicas para 
estimular as mudanças previstas 
nas alíneas “a” e “b”. 

A hierarquia pressupõe a avaliação da 
possibilidade de adoção das medidas 
mais protetivas. A avaliação depende 
de análise técnica e econômica. As 
normas infralegais terão que detalhar 
como a empresa realizará esses 
estudos.  

 § 3º  Não sendo possível a eliminação 
do agente insalubre, observado o 
disposto nos §§ 1º e 2o, o empregador 
deverá neutralizar a exposição, por 
meio do fornecimento dos 
equipamentos de proteção individual. 

Adoção do EPI como medida residual. 

 § 4º A neutralização do agente pela 
adoção de equipamentos de proteção 
individual exige do empregador a 
adoção de programa específico de 
monitoramento e acompanhamento 
de sua efetividade, na forma prevista 
pelo Ministério da Economia. 

Considerando a menor previsibilidade 
da eficiência do EPI, mesmo que seja 
eficaz, é necessário que o empregador 
adote cautelas e monitore com maior 
cuidado os trabalhadores.  

I - com a adoção de medidas que 
conservem o ambiente de trabalho 
dentro dos limites de tolerância;                     

REVOGADO Conceitos técnicos anacrônicos. 

II - com a utilização de equipamentos 
de proteção individual ao 
trabalhador, que diminuam a 
intensidade do agente agressivo a 
limites de tolerância.                       

REVOGADO Conceitos técnicos anacrônicos. 

Parágrafo único - Caberá às 
Delegacias Regionais do Trabalho, 
comprovada a insalubridade, 
notificar as empresas, estipulando 
prazos para sua eliminação ou 
neutralização, na forma deste artigo.                      

REVOGADO Esse artigo não é cumprido. Ele 
serviria como um limitador temporal 
do adicional, mas na prática isso não é 
atendido. Seria necessário fixar prazo 
ou busca por outro instrumento para 
proteger o trabalhador.   

Não existe Art. 191-A  Nos casos em que não for 
possível a eliminação ou 
neutralização eficaz do agente 
insalubre, e o limite de tolerância for 
superado, a empresa deverá pagar o 
adicional de insalubridade. 
 
Parágrafo Único.  O fornecimento de 
equipamentos de proteção individual 
que neutralize o agente, reduzindo a 

Adicional com exceção. O parágrafo 
único deixa expresso que o EPI efetivo 
afasta o direito.  
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exposição para níveis inferiores ao 
limite de tolerância, desde que 
observado o disposto no § 4º do 
artigo 191, afasta o direito ao 
adicional de insalubridade. 

Art. 192 - O exercício de trabalho em 
condições insalubres, acima dos 
limites de tolerância estabelecidos 
pelo Ministério do Trabalho, 
assegura a percepção de adicional 
respectivamente de 40% (quarenta 
por cento), 20% (vinte por cento) e 
10% (dez por cento) do salário-
mínimo da região, segundo se 
classifiquem nos graus máximo, 
médio e mínimo.                              

Art. 192 – O adicional de 
insalubridade incidirá sobre o salário 
sem os acréscimos resultantes de 
gratificações, prêmios ou 
participações nos lucros da empresa,  
no percentual de: 
I – 30% para insalubridade de grau 
máximo, com valor mensal não 
inferior a R$ 300,00 ou superior a R$ 
500,00; 
II – 20% para insalubridade em grau 
elevado, com valor mensal não 
inferior a R$ 200,00 ou superior a R$ 
400,00; 
III – 10% para insalubridade em grau 
moderado, com valor mensal não 
inferior a R$ 150,00 ou superior a R$ 
250,00; e 
III – 5% para insalubridade em grau 
mínimo, com valor mensal não 
inferior a R$ 75,00 ou superior a R$ 
150,00. 

Proposta para superar a declaração de 
inconstitucionalidade 
 
Comparação do valor 

grau Atual Proposta 
Máximo 399,20 

(fixo) 
300-500 

Elevado não 
existe 

200-400 

Médio 
(moderado) 

199,60 
(fixo) 

150-250 

Mínimo 98,80 
(fixo) 

75-125 

  

 § 1º  Nas hipóteses em que o limite 
de tolerância for fixado em dias ou 
horas, o adicional de insalubridade 
incidirá sobre o salário dos dias ou 
horas em que ocorrer a exposição 
acima dos limites de tolerância, salvo 
se ultrapassar 50% da jornada 
mensal, hipótese em que se aplica o 
disposto no § 2º. 

Em casos de contato pontual com 
agentes insalubres acima do limite de 
tolerância, o pagamento se dará por 
hora ou dia de contato. Se o contato se 
der por mais de 50% do tempo da 
jornada, será pago todo o mês. 

 § 2º  Nas hipóteses em que o limite 
de tolerância for fixado considerando 
a jornada mensal, o adicional deverá 
ser pago considerando todo o salário. 

Para jornadas mensais com direito ao 
adicional, o pagamento é do salario 
mensal. 

 § 3º  O adicional de insalubridade 
será pago até que as medidas de 
eliminação ou neutralização sejam 
implementadas, observada o tempo 
máximo de pagamento para cada 
trabalhador, fixado em ato do 
Ministério da Economia.   

Previsão de limitação temporal do 
pagamento do adicional, quando 
possível. 

 § 4º  O Ministério da Economia 
deverá fixar o tempo máximo de 
pagamento do adicional de 
insalubridade considerando o grau de 
insalubridade e o porte da empresa.  

O tempo máximo considerará a 
agressividade do agente e o porte da 
empresa, permitindo uma construção 
matricial para dar maior flexibilidade 
para pequenas empresas ou contatos 
com agentes menos agressivos. 

 § 5º   Nos casos em que o prazo do § 
4º for ultrapassado, a empresa cessará 
o pagamento do adicional e deverá: 
I – alterar o local de trabalho do 
trabalhador, afastando parcial ou 
completamente do contato com o 
agente insalubre; ou 
II – reduzir a jornada do trabalhador 
em até 40%, sem redução do salário, 
até eliminação da insalubridade ou, 
na impossibilidade, sua redução para 
o menor nível possível de exposição. 

Superado o prazo máximo de 
pagamento, a empresa é obrigada a 
afastar o trabalhador do contato com o 
agente ou reduzir a jornada, evitando o 
adoecimento inerente a um trabalho 
desprotegido acima de dos limites de 
tolerância. 

 § 6º  O recebimento do adicional de 
insalubridade veda o realização de 

As horas extras são incompatíveis com 
o trabalho insalubre. Devem ser 
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horas extraordinárias.  proibidas totalmente. 
 Art. 193-A. É vedada a percepção 

simultânea de mais de um adicional 
de insalubridade ou periculosidade, 
ou a cumulação de ambos, devendo o 
empregador pagar o adicional de 
maior valor. 

Previsão na CLT do entendimento 
jurisprudencial. 

Art.194 - O direito do empregado ao 
adicional de insalubridade ou de 
periculosidade cessará com a 
eliminação do risco à sua saúde ou 
integridade física, nos termos desta 
Seção e das normas expedidas pelo 
Ministério do Trabalho.       

Art.194 - O direito do empregado ao 
adicional de insalubridade cessará 
com a eliminação ou neutralização do 
risco à sua saúde nos termos desta 
Seção, ainda que concedidos por 
força de decisão judicial ou acordo ou 
convenção coletiva.       

Esse dispositivo pode gerar 
interpretações dúbias pois mistura 
insalubridade e periculosidade. 
Importante tratar individualmente 
insalubridade e periculosidade pois 
tem lógicas diferentes. A eliminação 
do risco deve autorizar a cessação do 
adicional em qualquer hipótese, 
dispensando pronunciamento judicial 
ou autorização por acordo ou 
convenção coletiva.  

Art. . 195 - A caracterização e a 
classificação da insalubridade e da 
periculosidade, segundo as normas 
do Ministério do Trabalho, far-se-ão 
através de perícia a cargo de Médico 
do Trabalho ou Engenheiro do 
Trabalho, registrados no Ministério 
do Trabalho.                    

Art. . 195 - A caracterização e a 
classificação da insalubridade e da 
periculosidade, segundo as 
disposições deste capítulo e as 
normas do Ministério da Economia, 
far-se-ão através de avaliação 
ambiental e análise dos riscos 
presentes, realizada por Médico do 
Trabalho ou Engenheiro do Trabalho.                    

Melhoria de redação para deixar claro 
que esses profissionais deverão 
promover a avaliação do ambiente 
laboral, e não realizar um “perícia”.  

 § 1º  A avaliação mencionada no 
caput integrará o programa de 
gerenciamento de riscos previstos no 
artigo 160. 

A identificação dos agentes, com 
registro detalhado da metodologia, 
critérios e resultados deve integrar o 
PGR. 

§ 1º - É facultado às empresas e aos 
sindicatos das categorias 
profissionais interessadas requererem 
ao Ministério do Trabalho a 
realização de perícia em 
estabelecimento ou setor deste, com 
o objetivo de caracterizar e 
classificar ou delimitar as atividades 
insalubres ou perigosas.                         

§ 2º O resultada da avaliação 
ambiental será disponibilizado para 
todos os trabalhadores da empresa.  
§ 3º  Qualquer trabalhador, sindicatos 
das categorias interessadas, membros 
do Ministério Público do Trabalho ou 
órgão responsável pela inspeção do 
trabalho poderá impugnar, em até 30 
dias, de forma fundamentada e por 
escrito, o teor do documento. 
§ 4º Impugnado o documento, o 
profissional responsável deverá 
analisar os pontos questionados, 
apresentando esclarecimentos, 
corrigindo falhas identificadas ou 
modificar seu entendimento. 
§ 5º Após a complementação e 
esclarecimentos, qualquer um dos 
legitimados no § 1º poderá 
questionar, em ação específica para 
tal finalidade, o conteúdo documento.  
§ 6º  Não impugnado o laudo pericial 
ou não ajuizada a ação prevista no § 
4o, o mesmo passa a vincular todos os 
trabalhadores que exercem suas 
atividades no local avaliado. 
§ 7º Observado o procedimento 
previsto nos parágrafos anteriores, 
qualquer laudo ou avaliação 
produzidos em ação individual ou 
coletiva, que indique a existência de 
agentes nocivos insalubres, produzirá 
efeitos apenas a partir da data da 
avaliação ambiental realizada pelo 
perito judicial, cabendo ao 
empregador de imediato adotar as 

Dispositivo bem intencionado mas 
inaplicável por órgãos do governo. 
Não há condições da inspeção do 
trabalho realizar essa avaliação prévia. 
Por outro lado, o direito brasileiro hoje 
tem uma situação de gravíssima 
insegurança jurídica. O empregador de 
boa fé contrata um profissional 
habilitado para fazer o laudo, 
estabelece sua política de gestão de 
risco e tudo isso não tem nenhum valor 
jurídico. Eventual impugnação 
judicial, com entendimento divergente, 
gera efeitos retroativos. Como no 
Brasil aposta-se no modelo 
monetizado, a empresa pagará o 
adicional por um período retroativo de 
até 5 anos antes do ajuizamento. Ou 
seja, em que pese ter adotado as 
medidas corretas, corre um risco 
enorme. Basta que um único perito em 
um único processo entenda de forma 
diversa.  
A alteração proposta visa estabelecer 
limites quanto à impugnação. Em 
primeiro lugar garantido que os 
empregados, sindicatos e órgãos 
públicos, nesse caso por meio de 
denúncia, impugnem o resultado do 
monitoramento ambiental. Evita-se 
com isso o elemento surpresa.  
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providências necessárias para 
atendimento das normas do presente 
capítulo. 
§ 8º   O perito judicial deverá apontar 
especificamente os erros e falhas do 
laudo técnico produzido pelo 
empregador, e deverá utilizar os 
critérios técnicos de avaliação 
previstos nas normas do Ministério 
da Economia. 

§ 2º - Arguida em juízo insalubridade 
ou periculosidade, seja por 
empregado, seja por Sindicato em 
favor de grupo de associado, o juiz 
designará perito habilitado na forma 
deste artigo, e, onde não houver, 
requisitará perícia ao órgão 
competente do Ministério do 
Trabalho.                      

REVOGADO  

§ 3º - O disposto nos parágrafos 
anteriores não prejudica a ação 
fiscalizadora do Ministério do 
Trabalho, nem a realização ex officio 
da perícia.                        

REVOGADO  

§ 4º Antes de aceso um forno, serão 
tomadas precauções para evitar 
explosões ou retrocesso de chama.                          

REVOGADO  

Art.196 - Os efeitos pecuniários 
decorrentes do trabalho em 
condições de insalubridade ou 
periculosidade serão devidos a contar 
da data da inclusão da respectiva 
atividade nos quadros aprovados 
pelo Ministro do Trabalho, 
respeitadas as normas do artigo 11.                        

REVOGADO                        O Conteúdo já está previsto nos 
artigos antecedentes.  

 

 

 


