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Dispõe sobre a administração de informações dos segurados, o 

reconhecimento, a manutenção e a revisão de direitos dos beneficiários da 

Previdência Social e disciplina o processo administrativo previdenciário no 

âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 

    

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL BÁSICA: 

 Constituição Federal de 1988; 

Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998; 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 

Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; 

Lei nº 10.666, de 08 de maio de 2003; 

Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999; 

Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999; e 

Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009. 

   

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, no uso da competência que lhe 

confere o Decreto nº 6.934, de 11 de agosto de 2009, 

 
[...] 

 
Subseção V 

Da aposentadoria especial 

 
Art. 234. A aposentadoria especial será devida ao segurado empregado e trabalhador avulso e, a partir de 
13 de dezembro de 2002, data da publicação da MP nº 83, de 2002, ao contribuinte individual, este somente 
quando cooperado filiado à cooperativa de trabalho ou de produção, desde que tenha trabalhado durante 
quinze, vinte ou vinte e cinco anos, conforme o caso, exposto de modo permanente, não ocasional nem 
intermitente, a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 

 
§ 1º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o INSS, do 
tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, exercido em condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado no caput. 
§ 2º O segurado deverá comprovar a efetiva 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. 

 
Art. 235. São consideradas condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física, conforme 
definido no Anexo IV do RPS, a exposição a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou à associação 
de agentes, em concentração ou intensidade e tempo de exposição que ultrapasse os limites de tolerância 
ou que, dependendo do agente, torne a simples exposição em condição especial prejudicial à saúde. 

 
§ 1º Os agentes nocivos não arrolados no Anexo IV do RPS não serão considerados para fins de concessão 
da aposentadoria especial. 
 
§ 2º As atividades constantes no Anexo IV do RPS são exemplificativas. 

 
Art. 236. Para os fins da análise do benefício de aposentadoria especial, consideram-se: 
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I - nocividade: situação combinada ou não de substâncias, energias e demais fatores de riscos 
reconhecidos, presentes no ambiente de trabalho, capazes de trazer ou ocasionar danos à saúde ou à 
integridade física do trabalhador; e 
 
II - permanência: trabalho não ocasional nem intermitente, durante quinze, vinte ou vinte cinco anos, no qual 
a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da 
produção do bem ou da prestação do serviço, em decorrência da subordinação jurídica a qual se submete. 
 

[...] 

 

Art. 252. A aposentadoria especial requerida e concedida a partir de 29 de abril de 1995, data da 
publicação da Lei nº 9.032, de 1995, em virtude da exposição do trabalhador a agentes nocivos, será 
cessada pelo INSS, se o beneficiário permanecer ou retornar à atividade que enseje a concessão 
desse benefício, na mesma ou em outra empresa, qualquer que seja a forma de prestação de serviço ou 
categoria de segurado. 

 
§ 1º A cessação do benefício de que trata o caput ocorrerá da seguinte forma: 

 
I - a partir de 3 de dezembro de 1998, data da publicação da MP nº 1.729, de 1998, convertida na Lei nº 
9.732, de 1998, para as aposentadorias concedidas no período anterior à edição do referido diploma legal; e 
II - a partir da data do efetivo retorno ou da permanência, para as aposentadorias concedidas a partir de 3 
de dezembro de 1998, data da publicação da MP nº 1.729, de 1998. 

 
§ 2º A cessação do benefício deverá ser precedida de procedimento que garanta o contraditório e a ampla 
defesa do segurado. 

 
Art. 253. Os valores indevidamente recebidos deverão ser devolvidos ao INSS, na forma dos arts. 154 e 365 
do RPS. 
 

[...] 

 

Art. 255. As informações constantes no CNIS serão observadas para fins do reconhecimento do direito à 
aposentadoria especial, nos termos do art. 19 e § 2º do art. 68 do RPS.  
 

[...] 

 

Art. 258. Consideram-se formulários legalmente previstos para reconhecimento de períodos alegados como 
especiais para fins de aposentadoria, os antigos formulários em suas diversas denominações, segundo 
seus períodos de vigência, observando-se, para tanto, a data de emissão do documento, sendo que, a partir 
de 1º de janeiro de 2004, o formulário a que se refere o § 1º do art. 58 da Lei nº 8.213, de 1991 passou a 
ser o PPP. 

 
Parágrafo único. Para as atividades exercidas até 31 de dezembro de 2003, serão aceitos os antigos 
formulários, desde que emitidos até essa data, observando as normas de regência vigentes nas 
respectivas datas de emissão. 
 
[...] 
   
Art. 272. A partir de 1º de janeiro de 2004, conforme estabelecido pela Instrução Normativa nº 99, de 2003, 
a empresa ou equiparada à empresa deverá preencher o formulário PPP, conforme Anexo XV, de forma 
individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a 
agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à 
integridade física, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, ainda que não presentes 
os requisitos para a concessão desse benefício, seja pela eficácia dos equipamentos de proteção, coletivos 
ou individuais, seja por não se caracterizar a permanência. 
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