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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

2º OFICIO DE SEGURIDADE E EDUCAÇÃO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA ____VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
DISTRITO FEDERAL

  O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República que esta
subscreve, no uso de suas atribuições, com fundamento nos artigos 127, caput, e 129,
II e III, da Constituição Federal; na Lei n° 7.347/85; na Lei Complementar n° 75/93; e
no Inquérito Civil nº 1.16.000.000448/2015-01 (01 volume), vem, respeitosamente, à
presença de V. Exa., propor

AÇÃO CIVIL PÚBLICA com pedido liminar

em desfavor

da União Federal  (Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MPDG),
entidade de direito público interno, a ser CITADA na pessoa do Procurador Regional
da União, na forma do artigo 35, inc. IV, da Lei Complementar n. 73/93, no Setor de
Autarquias Sul, Quadra 02, Bloco E, 2º andar - Sala 206, Edifício PGU, Asa Sul, 70.070-
906, Brasília/DF, telefone (61) 3315-7698,

I. INTRODUÇÃO

Com  a  presente  ação,  objetiva  o  Ministério  Público: 1)  a  declaração de
nulidade do Capítulo II da Orientação Normativa nº 15/2013/SRH/MPOG, que trata
da “Caracterização e Comprovação do Tempo de Atividade sob Condições Especiais”; 2)
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a  condenação da  União  para  que  edite  nova  normativa  que  conceda  ampla
possibilidade probatória aos segurados empregados públicos em período anterior à
edição da Lei n. 8.112/1990, tal como procedia a revogada Orientação Normativa nº
07/2007/ SRH/MPOG; e 3) a  condenação da União à obrigação de não-fazer, qual
seja, para que se abstenha de indeferir pedidos de aposentadoria especial com base
na ausência de laudo pericial/técnico ou de prova tarifada (constante ou não na ON nº
15/2013) para comprovação do tempo de serviço especial prestado por empregados
públicos em período anterior à Lei n. 8.112/1990.

II. OS FATOS

Considerando representação recebida na Procuradoria da República no Distrito
Federal,  instaurou-se  o  Inquérito  Civil  nº  1.16.000.000448/2015-1  com  o  fim  de
apurar irregularidade prevista na Orientação Normativa nº 15/2013/SRH/MPOG, que
estabelece regras aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração
Federal – SIPEC – quanto aos procedimentos a serem adotados para  comprovação e
conversão,  em tempo  comum,  do tempo de serviço público  especial  prestado  por
servidores  então  submetidos  ao  regime  da  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho
(Decreto-Lei nº 5.452,  de 1º de maio de 1943) em período anterior à vigência do
regime jurídico instituído pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

O art. 40 da Constituição Federal de 1988, ao instituir o regime previdenciário
do servidor público (Regime Próprio de Previdência Social da União), previu, no § 1º
(redação original), modalidade especial de aposentadoria, fundada em pressupostos
diversos daqueles estabelecidos para a concessão da aposentadoria geral. Conforme o
art.  40,  os  servidores  que  exerçam  atividades  perigosas,  insalubres  ou  penosas,
receberão tratamento distinto da Previdência Pública em virtude da peculiaridade das
suas  ocupações,  o  que  se  convencionou  denominar aposentadoria  especial.  No
entanto, o legislador constituinte relegou a aplicabilidade dessa regra à atuação do
legislador ordinário, formulando, portanto, norma constitucional de eficácia limitada,
dependente de complemento para que opere seus efeitos. Porém, passados mais de 20
anos da promulgação da CF de 88 e 12 anos da edição da EC nº  47,  a  legislação
complementar ou regulamentadora não foi editada.
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Esse  quadro  corresponde  a  mais  uma  omissão  inconstitucional  do  Poder
Legislativo, obstaculizando o exercício de direitos e liberdades. Por essa razão, vários
Mandados de Injunção foram impetrados – a exemplo do nº 795/DF – postulando,
nessa linha, mandamento judicial em favor da operabilidade do direito de greve dos
servidores públicos. Face ao direito então alegado, sobreveio decisão proferida pela
ministra  Cármen  Lúcia  nos  seguintes  termos:  “Dessa  forma,  reconhecidas  a  mora
legislativa e a necessidade de se dar eficácia às normas constitucionais e efetividade ao
direito do impetrante,  proponho como solução para integrar a norma constitucional
garantindo-se  a  viabilidade  do  Direito  que  lhe  é  assegurado  no  art.  40,  §  4º,  da
Constituição  Brasileira,  a  aplicação  ao  caso,  no  que  couber  e  partir  da
comprovação dos dados perante a autoridade administrativa competente, do art.
57 da Lei n. 8.213/91”. Em idêntico sentido foram as decisões proferidas nos outros
inúmeros MI’s impetrados que veicularam matéria semelhante. 

Na  prática,  portanto,  o  Supremo  Tribunal  Federal  garantiu  direitos  aos
servidores públicos, suprindo a inércia legislativa por meio da aplicação de regras do
Regime Geral de Previdência Social.

Contudo, superada a problemática da aplicabilidade da aposentadoria especial
ao servidor público estatutário, surgiu a seguinte indagação: como será comprovado o
tempo de contribuição especial realizado no período pré-constitucional, anterior à Lei
n. 8.112/1990 e sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho?

 
É sabido que a redação originária da CF de 1988 instituiu, quanto ao regime de

pessoal das entidades públicas de direito público, o Regime Jurídico Único (RJU), pelo
que o ente político deveria optar pela aplicação das regras inscritas na CLT ou pela
adoção do regime estatutário aos servidores de sua estrutura administrativa. Diante
disso, em 1990, a União exerceu a opção pelo regime estatutário, editando a Lei n.
8.112, que prescreve no art. 243 que:  

Ficam  submetidos  ao  regime  jurídico  instituído  por  esta  Lei,  na  qualidade  de
servidores  públicos,  os  servidores  dos  Poderes  da  União,  dos  ex-Territórios,  das
autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas, regidos pela Lei
nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
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União, ou pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo   Decreto-Lei nº
5.452  ,  de 1º  de maio  de 1943,  exceto  os  contratados por  prazo determinado,  cujos
contratos não poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação.

Logo, todos os servidores dos entes políticos, de suas autarquias e fundações
públicas,  incluídos  os  que  se  vinculavam  à  CLT,  passaram  a  ser  regidos,
peremptoriamente, pela Lei n.  8.112/90, o que comprometeu o aproveitamento do
período especial de serviço laborado para fins de aposentação especial.

Até o momento histórico narrado, portanto, o direito à aposentadoria especial
condicionava-se  à  futura  regulamentação,  estando  resguardada  aos  servidores
públicos  tão  só  a  utilização  do  período  laborado  anteriormente  para  fins  de
aposentadoria compulsória, por invalidez ou voluntária. No entanto, como detalhado
acima, com as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal – que culminaram com
a  edição  da  Súmula  Vinculante  nº  33  –,  a  legislação  ordinária  foi  integrada,
determinando-se a aplicação supletiva do art. 57 da Lei n. 8.213/91 ao regime jurídico
estatutário, de forma a garantir aos servidores o aproveitamento do período especial
laborado quando da submissão às regras celetistas.1

Diante dessa nova realidade jurídica, em que assegurado o direito à conversão,
em tempo comum, do tempo de serviço público especial ou à aposentadoria especial
aos servidores públicos agora vinculados à Lei n. 8.112/1990, o cômputo do tempo de
serviço  especial  (adquirido  anteriormente  à  lei)  demandou  regulamentação  que
definisse  a  documentação  necessária  para  a  comprovação  da  periculosidade,
insalubridade ou penosidade da atividade antes exercida. Sobreveio então, em 2007, a
Orientação Normativa nº 07/SRH/MPOG, que assim dispunha: 

Art.  3º  A  comprovação  de  tempo  de  serviço  ou  de  contribuição  far-se-á  por  meio  de
Certidão,  emitida pelo Instituto Nacional  do Seguro Social  -  INSS  ou pelos órgãos
públicos.
Parágrafo  único.  É  de  competência  do  INSS a  emissão de  Certidão para os  períodos de
trabalho vinculados ao Regime Geral de Previdência Social e dos órgãos públicos federais, os

1 Súmula Vinculante n. 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.
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relativos aos Regimes Próprios de Previdência Social do Servidor Público da União.

Art. 4º As Certidões de tempo de serviço ou de contribuição deverão conter os elementos
necessários à inequívoca comprovação do tempo, tais como:
I - discriminação dos atos de nomeação ou admissão, exoneração ou dispensa;
II - indicação dos meios e datas de publicação dos atos; e
III - especificação do regime jurídico de trabalho. [...]

Art.  6º  São  considerados  para  efeitos  de  comprovação  do  tempo  exercido  sob
condições  insalubre,  penosa  e  perigosa ou  o  exercício  de  atividades  com  Raios  X  e
substâncias radioativas, os seguintes documentos:
I  - laudos  periciais emitidos  no  período  do  exercício  juntamente  com  as  portarias  de
localização  do  servidor  no  local  periciado  ou  portarias  de  designação  para  executar
atividade já objeto de perícia, na forma do disposto no Decreto nº 97.458, de 11 de janeiro
de 1989;
II - portaria de designação para operar com Raios X e substâncias radioativas, na forma
do disposto no Decreto nº 81.384, de 22/02/1978;
III - Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS, para verificação do cargo exercido
ou a comprovação do recebimento do adicional de insalubridade ou periculosidade e da
gratificação de Raios X e substâncias radioativas;
IV  -  fichas  financeiras correspondentes  à  época  do  recebimento  dos  adicionais  e
gratificação de Raios X e substâncias radioativas, ainda que intercalados; e
V  -  outros  meios  de  prova,  tais  como  relatórios  de  exercício  da  atividade,
memorandos  determinando  o  exercício  de  atribuições  ou  tarefas,  capazes  de
formar convicção às unidades de recursos humanos, quanto às tarefas laborais
exercidas sob condições insalubre, perigosa ou penosa e atividades com Raios X e
substâncias radioativas.

Esses  dispositivos  deferem  ampla  possibilidade  probatória  ao  beneficiário
(“outros meios de prova”), viabilizando a comprovação da atividade especial anterior à
Lei n. 8.112/1990 por espécies de prova diversas,  desde que aptas a identificar as
funções exercidas. Esse sistema é compatível com a dinâmica implementada até a
promulgação da Lei n. 9.032/95, conforme a qual as atividades especiais eram listadas
em rol  exaustivo pelos  Decretos  nº 83.080/79 e  53.831/64,  implicando  presunção
legal da especialidade do labor,  fazendo-se  desnecessária, portanto,  a elaboração de
exame técnico comprobatório da insalubridade, da periculosidade ou da penosidade da
atividade exercida. Ou seja, bastava a comprovação da atividade desempenhada e
sua adequação aos anexos dos decretos indicados.     
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Ocorre  que,  em  23  de  dezembro  de  2013,  em  substituição  à  Orientação
Normativa  nº  7/2007/SRH/MPOG,  foi  publicada  a  Orientação  Normativa  nº
15/SRH/MPOG,  que  alterou  as  possibilidades  probatórias  do  segurado  no  contexto
narrado.  O  novo  ato  estabeleceu sistemática  de  tarifação  de  provas,  restringindo
sensivelmente o amplo e exemplificativo rol de provas de que dispunha o beneficiário, de
acordo com o artigo 6º da ON revogada. Estabelece a nova normativa que:

Art.  3º As  atribuições  consideradas  como  exercidas  em  condições  especiais,  capazes  de
possibilitar a conversão de tempo de serviço especial em comum poderão ser enquadradas
com base nos seguintes critérios:
I  –  pela  ocupação  de  emprego  público  cujas  atribuições  sejam  análogas  às  atividades
profissionais das categorias presumidamente sujeitas a condições especiais, de acordo com
as ocupações/grupos profissionais constantes no Anexo I desta Orientação Normativa; ou
II – por exposição a agentes nocivos no exercício de atribuições do emprego público, em
condições análogas às que permitem enquadrar as atividades profissionais como perigosas,
insalubres ou penosas, de acordo com Anexo II desta Orientação Normativa.

Art. 4º Somente serão analisados pelos órgãos e entidades do SIPEC requerimentos de
conversão  de  tempo  especial  em  comum  instruídos  com  os  seguintes  documentos,
cumulativamente:
I - Para o servidor que se enquadre na hipótese do inciso I do art. 3º: a) Formulário de
informações  sobre  atividades  exercidas  em  condições  especiais;  b)  Carteira  de
Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou Contrato de Trabalho, para que se verifique se
as atribuições  do  emprego público,  convertido  em cargo público  pelo  art.  243 da Lei  n.
8.112, de 1990,  são análogas às atividades profissionais das categorias presumidamente
sujeitas a condições especiais.
II - Para o servidor que se enquadre na hipótese do inciso II   do art. 3º: a) Formulário
de informações sobre atividades exercidas em condições especiais; b) Laudo Técnico de
Condições  Ambientais  do  Trabalho  (LTCAT),  conforme  Anexo  VI  desta  Orientação
Normativa,  observado  o  disposto  no  art.  8º  ou  os  documentos  aceitos  em  substituição
àquele, consoante o que dispõe o art. 9º desta Orientação Normativa; c) Parecer da perícia
médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos, na forma do art.
11 desta Orientação Normativa; e d) Portaria de designação do servidor para operar com
raios X e substâncias radioativas, na forma do Decreto nº 81.384, de 22 de fevereiro de 1978,
quando for o caso. [...]

Art. 9º Poderão ser aceitos em substituição ao LTCAT, ou ainda de forma complementar
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a este, os seguintes documentos:
I -  laudos técnico-periciais emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações
trabalhistas, acordos ou dissídios coletivos;
II - laudos emitidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho (Fundacentro);
III - laudos emitidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) ou pelas Delegacias
Regionais do Trabalho (DRT);
IV - laudos individuais acompanhados de: a) autorização escrita do órgão administrativo
competente, se o levantamento ambiental ficar a cargo de responsável técnico integrante
dos  quadros  funcionais  de  outra  esfera  de  Poder  da União  ou de  governo;  b)  cópia  do
documento de habilitação profissional do engenheiro de segurança do trabalho ou médico
do  trabalho,  indicando  sua  especialidade;  c)  nome  e  identificação  do  servidor  da
Administração responsável pelo acompanhamento do levantamento ambiental,  quando a
emissão do laudo ficar a cargo de servidor público pertencente aos quadros funcionais de
outra esfera de Poder da União ou de governo; e d) data e local da realização da perícia. V -
demonstrações  ambientais  constantes  dos  seguintes  documentos:  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). 

              
A ON n. 15, muito além de impor a   necessidade de apresentação das espécies

probatórias nela definidas, exige-os de maneira cumulativa e taxativa, afastando-
se  drasticamente  da  sistemática  anterior.  De  forma  reflexa, modifica  ainda  os
requisitos para aquisição do tempo de serviço especial vigentes à época³, uma vez
que  introduz  a  obrigatoriedade  de  submissão  efetiva  e  permanente  aos  agentes
nocivos (desfazendo a presunção então aplicável). Por óbvio, a nova normativa viola
os princípios da segurança jurídica, da legalidade e a garantia do direito adquirido.       

III. OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

As razões que embasam esta demanda exigem esclarecimentos iniciais sobre o
regime  geral  de  previdência  social  –  especificamente  sobre a conversão,  em tempo
comum,  do  tempo  de  serviço  público  especial  e/ou  a  concessão  de  aposentadoria
especial –  vigente  em  período  anterior  à  promulgação  da  CF/1988  e  da  Lei  n.
8.112/1990. Isso porque havia, à época, categorias do serviço público vinculadas ao
regime  trabalhista  instituído  pela  CLT  e,  consequentemente,  ao  regime  geral
previdenciário (RGPS).
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No período anterior à  CF de 1988,  o regime geral  de previdência social  era
regrado pela Lei n. 3.807/1960, que previa, no art. 31, o benefício da aposentadoria
especial  e  expunha  suas  condições  de  deferimento.  Por  sua  vez,  os  Decretos  nº
53.831/1964 e nº 83.080/1979 tratavam da sua normatização,  esclarecendo quais
eram as atividades  realizadas e os agentes  químicos,  físicos  e  biológicos  especiais
manipulados que davam direito à aposentação especial. 

Nesse panorama, determinava o art. 3º do Decreto n. 53.831/1964 que: 

“A  concessão  do  benefício  de  que  trata  este  decreto  dependerá  de  comprovação  pelo
segurado efetuada na forma prescrita pelo art. 60, do Regulamento Geral da Previdência
Social, perante o Instituto de Aposentadoria e Pensões a que estiver filiado  do tempo de
trabalho permanente e habitualmente prestado no serviço ou serviços, considerados
insalubres, perigosos ou penosos, durante o prazo mínimo fixado”. 

Pela  regulamentação,  deveria  ser  objeto  de  prova  o  tempo  de  trabalho
permanente  e  habitualmente  prestado  no  serviço  ou  serviços  considerados
insalubres, perigosos ou penosos, durante o período estabelecido (15, 20 ou 25 anos).
Tais  atividades  e  seus  agentes  compreendiam-se  nos  anexos  dos  regulamentos
citados,  de  forma  que  vigorava  sistema  de presunção  legal  da  exposição  efetiva  e
permanente  dos  trabalhadores  à  nocividade,  à  periculosidade  ou  à  insalubridade
previstas  na  norma.  Logo,  não   havia  a  necessidade  de  se  demonstrar  a  efetiva
submissão  dos  trabalhadores    à  nocividade  presumida.  Impunha-se  somente  a
atestação do enquadramento das categorias profissionais previstas nos Decretos. Isso
perdurou  até  a  promulgação  da  Lei  n.  9.032/1995. Nesse  sentido,  oportuno
transcrever entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL.  PREVIDENCIÁRIO.  APOSENTADORIA  ESPECIAL.  EXERCÍCIO  DE
ATIVIDADE  ESPECIAL  SUBMETIDA  A  AGENTE  NOCIVO.  NÃO  COMPROVAÇÃO.  REVISÃO.
ÓBICE  NA  SÚMULA  7/STJ.  AGENTE  NOCIVO  RUÍDO.  COMPROVAÇÃO.  NECESSIDADE  DE
LAUDO TÉCNICO.  AUSÊNCIA NOS AUTOS.  REEXAME.  IMPOSSIBILIDADE.  INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa,
concluiu  que  não  ficou  comprovada  a  exposição  ao  agente  nocivo  a  alicerçar  o
reconhecimento de exercício de atividade insalubre e a consequente contagem de tempo de
serviço de forma especial. Portanto, a inversão do julgado implicaria o reexame das provas
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trazidas aos  autos,  atraindo à espécie  o óbice contido na Súmula 7/STJ.  Precedentes.  2.
Some-se ainda que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, até o advento da Lei
n. 9.032/1995, é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial em face do
enquadramento  na  categoria  profissional  do  trabalhador. A  partir  dessa  lei,  a
comprovação  da  atividade  especial  se  dá  por  meio  dos  formulários  SB-40  e  DSS-8030,
expedidos  pelo  INSS  e  preenchidos  pelo  empregador,  situação  modificada  com  a  Lei  n.
9.528/1997,  que  passou  a  exigir  laudo  técnico.  3.  Para  comprovação  da  exposição  aos
agentes  insalubres  ruído  e  calor,  sempre  foi  necessária  a  aferição  por  laudo  técnico,  e,
conforme decidido pela Corte de origem, tal aferição não ocorreu no caso em análise, o que
também enseja a aplicação da Súmula 7/STJ,  ante a alegação de exercício  de atividade
prestada sob condições nocivas. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 621.531/SP,
Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  05/05/2015,  DJe
11/05/2015)  

Foi unicamente com o advento das Leis nº 9.032/1995 e nº 9.528/1997
que se passou a exigir a comprovação técnica da exposição efetiva e permanente dos
segurados aos agentes químicos, físicos e biológicos nocivos e/ou perigosos à saúde
para fins de conversão, em tempo comum, do tempo de serviço público especial e/ou
concessão de  aposentadoria  especial.  Repise-se  que existiam decisões  do STF que
estendiam,  aos  servidores  públicos,  as  normas  do  art.  57  da  Lei  n.  8.213/1991,
conferindo aplicabilidade ao § 4º do art. 40 da Constituição Federal.

Considerada  a  possibilidade  de  deferimento  da  aposentadoria  especial  aos
servidores  públicos  estatutários,  editou-se  a  Resolução  n.  07/2007/MPOG,  que
regulamentou  os  procedimentos  para  apreciação  do  direito  à  prestação
previdenciária,  preservando, no entanto, a amplitude das possibilidades probatórias
das  atividades  desenvolvidas  antes  da  Lei  n.  8.112/1990.  Mas  essa  amplitude  foi
prejudicada com o advento da Orientação Normativa nº 15/2013/SRH/MPOG, que
passou a prever rol exaustivo e exclusivo   de elementos de prova para a comprovação
da  atividade  desenvolvida  anteriormente  à  Lei  n.  8.112/1990,    bem  como  a
necessidade  de  laudo  técnico   para  a  comprovação  da  submissão  efetiva  e
permanente aos agentes nocivos a que expostos os segurados nessas atividades.

Nessa ordem de ideias, a presente demanda tem como fim impugnar a validade
da Orientação Normativa nº 15/2013/MPOG.
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Além de modificar as exigências probatórias, a referida ON promove, por via
transversa, à revelia de disposição legal,  alteração dos requisitos de aquisição do
tempo  de  serviço  especial  para  o  período  anterior  à  Lei  n.  8.112/1990 .  Ao
desconsiderar  o  sistema  de  presunção  legal  vigente  à  época  e  condicionar  a
constituição do tempo especial à indicada permanência e efetividade, a norma viola o
princípio da legalidade e as normas vigentes à época, que devem permanecer
vinculantes para as situações jurídicas consolidadas sob sua vigência, com o fim
de  proteger  o  direito  adquirido.  Portanto,  muito  embora  não  vigentes,  essas
normas  (Lei  n.  3.807/1960  e  os  Decretos  nº  53.831/1964  e  nº  83.080/1979)
preservam, para essas hipóteses, seu vigor. 

A  ON  nº  15,  portanto,  veicula  norma  inválida,  em  descumprimento  à
jurisprudência dos tribunais superiores que resguardam o direito do beneficiário por
força da segurança jurídica, da garantia do direito adquirido e da legalidade. Por
certo, a comprovação do tempo de serviço/contribuição prestado pelo segurado deve
se  ater  às  formalidades  de  registro  e  documentação  vigentes  ao  tempo  da
prestação da atividade remunerada, sob pena de impedir a comprovação do labor
desenvolvido para fins de obter a aposentação merecida.

A título de exemplo, veja-se a hipótese de extinção de dado órgão público e das
dependências em que prestados os serviços pelo agente público. Na inexistência do
objeto de perícia (ambiente de trabalho), como satisfazer a exigência de apresentação
de laudo pericial prevista na ON n. 15? A esses questionamentos nem mesmo o INSS,
instado  a  esclarecer  a  resolução  dos  entraves  que  surgiriam  em  decorrência  da
extinção dos órgãos ou das dependências em que prestados os serviços, conseguiu
elucidar a problemática ou apontar solução, apenas pressupondo ser “mais provável
que as respectivas atividades da Administração Pública direta ou indireta [...] venham a
ser transferidas, absorvidas ou executadas por outro ente/órgão público sem solução de
continuidade, porque se trata de prestação de serviço público[...]”.

A  explicação  proposta  não  merece  consideração.  Por  óbvio,  o  princípio  da
continuidade do serviço público em nada impede a realização de obras e de reformas
que  comprometam  a  integridade  das  características  ambientais  originais  ou
contemporâneas à época da prestação de serviço. Ao revés, a probabilidade de sua
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realização  é  patente,  frente  à  constante  necessidade  de  preservação  e  de
modernização  das  estruturas  físicas  dos  órgãos  públicos  e  do  próprio  serviço
prestado.  Fato  é  que  o  largo  período  transcorrido  desde  a  realização  das
atividades especiais bem como a dinâmica natural do serviço público apontam
para uma provável modificação das condições ambientais em que desenvolvido
o trabalho nas décadas de 70 e de 80.

O MPOG, por sua vez, informou que  “não houve previsão para essa situação, o
que nos leva a concluir que caberá a este Órgão efetuar consulta ao MTPS a fim de
esclarecer se existe normativo ou manifestação sobre esse particular […]  (fl. 133V dos
autos do IC).

É evidente  a  negligência  com que  o  tema  é  tratado  pelo  poder  publico,  em
prejuízo  do  exercício  de  direitos  dos  segurados  e  em  contrariedade  à
jurisprudência dos tribunais superiores e a diversos princípios constitucionais.
Nesse linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como visto abaixo

ADMINISTRATIVO  E  PREVIDENCIÁRIO.  SERVIDOR  PÚBLICO.  REGIME  CELETISTA.
CONVERSÃO. REGIME ESTATUTÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO AO ART.
535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do
CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.
2.  A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o servidor público, ex-
celetista, que exerceu atividade perigosa, insalubre ou penosa, assim considerada em
lei  vigente à época,  tem direito adquirido à contagem de tempo de serviço com o
devido acréscimo legal,  para fins de aposentadoria estatutária"  (AgRg no REsp nº
799.771/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 7/4/2008). Precedentes do STF e do STJ. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 680.209/ES, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/8/2015, DJe 19/8/2015)

PROCESSUAL  CIVIL.  PREVIDENCIÁRIO.  SERVIDOR  PÚBLICO  FEDERAL.  AGENTE  DE
PORTARIA.  INSALUBRIDADE.  VIOLAÇÃO  DOS  DECRETOS  53.831/64  e  83.080/79.
NECESSIDADE  DE  REEXAME  DE  PROVAS.  SÚMULA  7/STJ.  DEFICIÊNCIA  NA
FUNDAMENTAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  INDICAÇÃO  DOS  DISPOSITIVOS  VIOLADOS.  1.  O
entendimento  firmado  por  esta  Corte  encontra-se  no  sentido  de  que  até  a
regulamentação da Lei 9.032/95,  a comprovação do tempo de serviço laborado em
condições especiais se dá pelo simples enquadramento da atividade exercida no rol
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dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979. 2. No caso, o acórdão de origem manteve a
sentença que verificou que a profissão de Agente de Portaria não encontra previsão nos
Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979. De modo que modificar a decisão inicial implicará
adentrar no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3.
Também  é  motivo  para  não  conhecimento  do  Recurso  especial  a  deficiência  na
demonstração dos dispositivos do decreto federal que considera violados. Aplica-se à espécie
a  Súmula  284/STF.  Agravo  regimental  improvido.  (AGRESP  201501326668,
17/08/2015)  

PREVIDENCIÁRIO  E  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.  REGIME  CELETISTA.
ATIVIDADE INSALUBRE. CONVERSÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. 1. A
concessão  de  adicionais  de  insalubridade,  periculosidade  ou  penosidade,  bem  como  a
contagem  diferenciada  de  tempo  de  serviço,  há  muito  reconhecida  pela  legislação
previdenciária, visa à compensação da saúde e da integridade física do trabalhador. 2. O
Tribunal  a  quo  entendeu  que  o  servidor  público,  ex-celetista,  tem  direito  à  contagem
especial de tempo de serviço exercido em condições insalubres ou perigosas, sob a égide da
legislação que permitia tal benesse.  O entendimento se coaduna com o do STJ. Agravo
regimental improvido. (AAGARESP 201402710406, 12/02/2015)        
  
ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  ALEGADA  VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC.
INEXISTENTE.  INSALUBRIDADE.  CONTAGEM  DE  TEMPO  DE  SERVIÇO  COMO  ESPECIAL.
PERÍODO  ANTERIOR  À  REGULAMENTAÇÃO  DA  LEI  9.032/95.  ROL  DOS  DECRETOS
53.831/64,  83.080/79  E  611/92.  SÚMULA  83/STJ.  ATIVIDADE  LABORAL  NÃO
ENQUADRADA  NOS  RESPECTIVOS  REGRAMENTOS.  REVISÃO  DO  ENTENDIMENTO  DO
TRIBUNAL  A  QUO.  SÚMULA  7/STJ.  1.  Não  há  violação  do  art.  535  do  CPC  quando  a
prestação jurisdicional  é  dada na medida da pretensão deduzida,  com enfrentamento e
resolução das questões abordadas no recurso. 2.  A jurisprudência firmada nesta Corte
não  confronta  a  tese  adotada  pelo  Tribunal  de  origem  no  sentido  de  que,  até  a
regulamentação da Lei 9.032/95, a comprovação do tempo de serviço laborado em
condições especiais se dá pelo simples enquadramento da atividade exercida no rol
dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979. 3. No caso, verificou a Corte regional que a
profissão de agente administrativo não encontra previsão nos Decretos n. 53.831/1964 e
83.080/1979. Entender como quer a recorrente que ela se enquadra nas descrições do item
1.3.4 do anexo I do Decreto 83.080/1979, implica adentrar no acervo fático-probatório dos
autos,  o  que encontra impeço na Súmula 7/STJ.  Agravo regimental improvido.  (AGRESP
201202750231, 16/05/2013)           

No mesmo sentido, posiciona-se o Tribunal Regional Federal da 1ª Região:  

PROCESSUAL  CIVIL.  PREVIDENCIÁRIO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  APOSENTADORIA
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ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES OU PERIGOSOS. RECONHECIMENTO DE
PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA […] 6. O
tempo  de  serviço  especial  é  aquele  decorrente  de  serviços  prestados  sob  condições
prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e,
cumpridos os requisitos legais, a parte impetrante tem direito à aposentadoria especial. As
atividades  consideradas  prejudiciais  à  saúde  foram  definidas  pela  legislação
previdenciária, especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/1979 e 2.172/1997. 7.
Tratando-se de período anterior à vigência da Lei 9.032/1995, que deu nova redação
ao § 3º do art. 57 da Lei 8.213/1991, basta que a atividade exercida pelo segurado
seja enquadrada nas relações dos Decretos 53.831/1964 ou 83.080/1979, não sendo
necessário laudo pericial, exceto a atividade laborada com exposição a ruído superior ao
previsto na legislação de regência. 8. Os formulários DIRBEN 8030 e DSS-8030 e os laudos
técnicos  fornecidos  pela  empresa  têm  presunção  de  veracidade  e  constituem  provas
suficientes para comprovar o labor em atividade especial.  A exigência de laudo técnico-
pericial de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho só se tornou efetiva
a partir do Decreto 2.172/1997, que regulamentou a Lei 9.528/1997.  Precedentes deste
Tribunal e do STJ.   (APELAÇÃO 00543390420114013800, 01/10/2014)

Como já observado, a jurisprudência pontua a necessidade de se observar
as exigências probatórias da época da prestação dos serviços (e para aquisição
do tempo de serviço/contribuição em geral). Tem-se que a incorporação do tempo
de  serviço/contribuição  especial  ao  patrimônio  jurídico  do  interessado  ocorre
simultaneamente à execução da atividade remunerada, em conformidade – como não
poderia deixar de ser – com as normas vigentes ao tempo de seu exercício. Dessa feita,
a incorporação citada (e a possibilidade de sua contabilização para deferimento de
futura aposentação) não se trata de expectativa de direito, mas de direito adquirido.
Reitere-se: não se trata de direito adquirido ao regime jurídico relativo à espécie de
aposentadoria (que ainda permanece na seara de expectativa de direito, uma vez que
não implementados os seus requisitos),  mas de direito adquirido à incorporação do
tempo  de  serviço  especial (por  presunção  legal)  para  futura  utilização,  seja  para
subsidiar  pleito  de  conversão,  em  tempo  comum,  do  tempo  de  serviço  público
especial e ou à aposentadoria especial, seja para aproveitá-lo nas demais espécies de
aposentadoria por intermédio de sua conversão em tempo comum.

O exercício do direito adquirido à incorporação do tempo de serviço especial
realizado  pelo  servidor  público  celetista  em  período  anterior  à  edição  da  Lei  n.
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8.112/1990 depende, inequivocamente, da definição das possibilidades probatórias
(que devem ser as mesmas requeridas quando da prestação do trabalho), uma vez
que essas constituem condicionantes inafastáveis da fruição das posições jurídicas
(dos direitos) que decorrem da aquisição do tempo de serviço.  Assim, subtrair  ou
recrudescer  as  possibilidades  probatórias  reputadas  necessárias  à  época  da
constituição  do  tempo  de  serviço  especial,  de  modo  a  impossibilitar  ou dificultar
sobremaneira sua prova,  é negar-lhe contraditoriamente a existência,  pois os fatos
que lhe dão suporte (ao direito) não poderão ser provados ou se sujeitarão a prova
deficiente. É visível, mais uma vez, a violação ao direito adquirido à incorporação do
tempo de serviço prestado.

Também há  violação  à  segurança jurídica.  Conforme  didaticamente  explica
José Afonso da Silva, a garantia da segurança jurídica consiste num “conjunto de
condições que tornam possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo
das  consequências  diretas  de  seus  atos  e  de  seus  fatos  à  luz  da  liberdade
reconhecida”.2 Deduz-se  daí  a  violação  que  ora  se  impugna.  Por  um  lado,  o
desrespeito ao direito adquirido já faz patente a violação à segurança jurídica, pois
sua proteção (do direito adquirido) decorre diretamente desta garantia. A exigência
de novos  requisitos  –  efetiva  e  permanente  exposição aos  agentes  nocivos  –  para
incorporação  do  tempo  especial  de  serviço  efetivado  ao  patrimônio  jurídico  dos
interessados malfere a norma constitucional que tutela o direito adquirido.

Por outro lado, as necessidades probatórias que vigiam na época da prestação
dos serviços, conformadas evidentemente pelos requisitos e pelas exigências de então
para  atestar  o  tempo  de  serviço  especial  (presunção  legal),  condicionaram  as
condutas  dos  segurados,  que  diligenciaram  para  a  produção  dos  registros  e  das
documentações  de  suas  atividades,  necessários  ao  exercício  futuro  do  direito  à
aposentação. Confiaram, para isso, nas normas legais e administrativas então vigentes
para construir lastro de prova suficiente à comprovação, no futuro, de seus tempos de
serviço.

Logo,  a  modificação  superveniente  dos  requisitos  para  a  constituição  do

2 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 15ª Edição, p. 433.
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tempo de serviço especial (in casu, sendo acrescida a necessidade de comprovação da
exposição efetiva e permanente aos agentes nocivos), com a alteração consequente
das exigências de prova, importa também violação à segurança jurídica, repercutindo
negativamente em situações jurídicas há muito consolidadas.

IV. O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR

De  acordo  com  o  art.  300  do  NCPC,  a  tutela  de  urgência  será  concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos que autorizam a tutela
provisória de urgência residem na probabilidade de acolhimento do direito alegado e
na comprovada urgência de perecimento desse direito cujo cenário aponta para o
risco  de  inefetividade  total  ou  parcial  da  tutela  jurisdicional  superveniente.  Tais
condições encontram-se presentes na casuística.

A demonstração da verossimilhança das alegações e da urgência do que se
requer não exige maior lastro probatório. A demanda controverte apenas questões de
direito,  constituindo-se  a  probabilidade  do  direito  pela  análise  das  peculiaridades
jurídicas expostas no decorrer da Inicial, conforme argumentado acima.

A urgência resulta  da própria repercussão social da matéria, que incide na
esfera material e imaterial dos beneficiários, levando ao indeferimento arbitrário dos
pleitos administrativos deduzidos com base na ausência de laudo pericial/técnico ou
de prova tarifada (constante ou não na ON nº 15/2013) para comprovação do tempo
de serviço especial prestado em período anterior à Lei n. 8.112/1990.

 Diante  do  exposto,  sem  perder  de  vista  a  fungibilidade das tutelas
provisórias de urgência, o Ministério Público Federal requer, com base no art. 300 e ss
do NCPC, em caráter antecipatório:

1) a  suspensão do  Capítulo  II  da  Orientação  Normativa  nº
15/2013/SRH/MPOG,  que  aborda  a  “Caracterização  e  Comprovação  do  Tempo  de
Atividade sob Condições Especiais”; e
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2) a  determinação liminar,  em desfavor da ré,  da  obrigação de não-fazer,
para que  não indefira pedidos de aposentadoria especial com base exclusivamente
na ausência de laudo pericial/técnico ou de prova tarifada (constante ou não na ON
nº  15/2013)  para  comprovação  do  tempo  de  serviço  especial  prestado  por
empregados  públicos,  em  período  anterior  à  Lei  n.  8.112/1990,  devendo  exigir
unicamente a comprovação do enquadramento das atividades exercidas àquele tempo
nos anexos do Decretos nº 53.831/1964 e nº 83.080/1979, à exceção das hipóteses
de ruído ou calor;

V. O PEDIDO PRINCIPAL

Diante  do  exposto  e  do  que  consta  no  Inquérito  Civil  nº
1.16.000.002998/2014-75 anexo, requer o Ministério Público Federal:

1) o recebimento e a autuação da Inicial, juntamente com os documentos que
a instruem (01 volume);

2) a  citação  da  requerida  para  apresentação  de  contestação,  sob  pena  de
revelia, desde então manifestando este órgão ministerial desinteresse na realização da
audiência de conciliação ou mediação;

3) a  declaração de  nulidade do  Capítulo  II  da  Orientação  Normativa  nº
15/2013/SRH/MPOG,  que  aborda  a  “Caracterização  e  Comprovação  do  Tempo  de
Atividade sob Condições Especiais”;

4) a condenação da União à edição de nova normativa que conceda ampla
possibilidade probatória aos segurados empregados públicos, em período anterior à
edição da Lei n. 8.112/1990, tal como procedia a revogada Orientação Normativa nº
07/2007/SRH/MPOG, à exceção das hipóteses de ruído ou calor;

5) e  a  condenação da  União  à obrigação  de  não-fazer,  para  que  não
indefira pedidos de aposentação especial com base exclusivamente na ausência de
laudo  pericial/técnico ou de prova tarifada (constante ou não na ON nº 15/2013)
para comprovação do tempo de serviço especial prestado por empregados públicos,
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em período anterior à Lei n. 8112/1990,  devendo exigir unicamente a comprovação
do enquadramento das atividades exercidas àquele tempo nos anexos do Decretos nº
53.831/1964 e nº 83.080/1979, à exceção das hipóteses de ruído ou calor;

Protesta, por oportuno, por todos os meios de prova admitidos, inclusive a
oitiva de testemunhas.

Dá-se à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais para os fins legais).

Pede Deferimento.

Brasília/DF, 09 de março de 2017.

Eliana Pires Rocha  
PROCURADORA DA REPÚBLICA
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