
NOTA EXPLICATIVA LAVRASPREV 01/2014 

Lavras (MG) 12 de maio de 2014 

Foi publicada no Diário Oficial da União do dia 24 de abril de 2014 

a Súmula Vinculante 33, do Supremo Tribunal Federal, que dispõe sobre 

aposentadoria especial de servidor público, com o seguinte teor: 

 

"Súmula vinculante nº 33 - Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do 

regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, 

inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica." 

 

Por Súmula Vinculante entende-se como a Jurisprudência que, 

quando votada e aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, por pelo menos 2/3 

do plenário, se torna um entendimento obrigatório ao qual todos os outros 

tribunais e juízes, bem como a Administração Pública, Direta e Indireta, terão 

que seguir. Na prática, adquire força de lei, criando um vínculo jurídico e 

possuindo efeito erga omnes(para todos). 

Assim sendo a administração pública está obrigada a observar a 

Súmula Vinculante nº 33, possibilitando a aplicação das regras do regime geral 

da previdência social para os casos de aposentadoria especial de que trata o 

artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, ou seja, para os servidores 

cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a 

saúde ou a integridade física1. 

Destaca que não se trata de garantia de aposentadoria especial 

ao servidor público que exerce atividades que prejudiquem a saúde ou a 

integridade física, mas tão somente o direito de verificar, segundo as normas 

aplicadas ao Regime Geral de Previdência, se o servidor preenche os 

requisitos legais para tal concessão. 

                                                           
1Art. 40 (...) 

(...) 

§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que 

trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:(Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 47, de 2005) 

(...) 

III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.   

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Supremo_Tribunal_Federal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Erga_omnes
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm#art1


No Regime Geral de Previdência Social a aposentadoria especial 

está prevista no artigo 57 e seguintes2 da Lei Federal nº 8.213 de 24 de julho 

de 1991, devidamente regulamentada na Instrução Normativa INSS/PRES nº 

20, de 10 de outubro de 2007. 

Quanto à verificação dos requisitos para servidores públicos, de 

acordo com as normas atinentes ao Regime Geral, até que o Ministério da 

Previdência manifeste-se a respeito do tema, o LAVRASPREV tomará como 

base para verificação dos requisitos para aposentadoria especial a Instrução 

Normativa MPS nº 1, de 22 de Julho de 2010, a qual, em conformidade com as 

regras acima citadas do Regime Geral de Previdência Social, estabelece 

instruções para reconhecimento do tempo de serviço público exercido sob 

condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física pelos 

regimes próprios de previdência social para fins de concessão de 

aposentadoria especial aos servidores públicos amparados por Mandado de 

Injunção. 

Dessa forma o servidor que exerça atividades sob condições 

especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física poderá requer junto 

                                                           
2
 Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado 

sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, 
conforme dispuser a lei.     (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 
        § 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem 
por cento) do salário-de-benefício.      (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 
        § 2º A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49. 
        § 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro 
Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a 
integridade física, durante o período mínimo fixado.      (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 
        § 4º O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou 
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do 
benefício.       (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 
        § 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à 
integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios 
estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício.       (Incluído pela Lei 
nº 9.032, de 1995) 
       § 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 n

o
 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.      (Redação dada pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)       (Vide Lei nº 9.732, de 11.12.98) 
        § 7º  O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições 
especiais referidas no caput.      (Incluído pela Lei nº 9.732, de 11.12.98) 
        § 8º  Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que continuar no exercício de atividade ou 
operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta Lei.  (Incluído pela Lei nº 9.732, de 11.12.98) 
       Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à 

integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder 
Executivo.     (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997) 
       § 1º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida 
pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições 
ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação 
trabalhista.     (Redação dada pela Lei nº 9.732, de 11.12.98) 
        § 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.      (Redação dada pela Lei nº 9.732, de 11.12.98) 
        § 3º A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho 
de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará 
sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei.(Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997) 
        § 4º A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador 
e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.(Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997) 
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ao LAVRASPREV a concessão de sua aposentadoria, devendo instruir o 

requerimento com os seguintes documentos: 

- Formulário de informações sobre atividades exercidas em condições 

especiais (modelo de documento instituído para o regime geral de previdência social, 

segundo seu período de vigência, sob as siglas SB-40, DISESBE 5235, DSS-8030 ou DIRBEN 

8030, que serão aceitos, quando emitidos até 31 de dezembro de 2003, e o Perfil 

Profissiográfico Previdenciário - PPP, que é o formulário exigido a partir de 1º de janeiro de 

2004); 

- Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, observado o 

disposto no artigo 9º, ou documentos aceitos em substituição àquele consoante 

o art. 10 ambos da IN 01/2010: 

- Parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a 

agentes nocivos, na forma do art. 11 da IN 01/2010. 

Ressalte-se, por oportuno, que o reconhecimento de tempo de 

serviço público exercido sob condições especiais prejudiciais à saúde ou à 

integridade física obedecerão ao disposto na legislação em vigor na época do 

exercício das atribuições do servidor público, dependendo, ainda, da 

comprovação do exercício de atribuições do cargo público de modo 

permanente, não ocasional nem intermitente, nessas condições. 

Quanto aos requisitos estabelecidos na legislação, não será 

admitida a comprovação de tempo de serviço público sob condições especiais 

por meio de prova exclusivamente testemunhal ou com base no mero 

recebimento de adicional de insalubridade ou equivalente. 

No que diz respeito ao cálculo e reajustamento dos proventos de 

aposentadoria especial aplica-se o disposto no art. 40, §§ 2º, 3º, 8º e 17 da 

Constituição Federal c/c com art. 1º da Lei Federal nº 10.887/2004, ou 

seja,“média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como 

base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que 

esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período 

contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da 

contribuição, se posterior àquela competência” 

Assim sendo essas são as regras que o LAVRASPREV 

considerará para fins de concessão de aposentadoria especial aos servidores 



cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a 

saúde ou a integridade física. 

 

 

LAVRASPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS 

Gislaine Aparecida de Pádua Carvalho 

Diretora do LAVRASPREV 


