
 

 

NOME DO CURSO
PREVIDENCIÁRIOS DAS ATIVIDADES PREJUDICIAIS À 

SAÚDE E À INTEGRIDADE FÍSICA

 
 
Conteúdo Programático
 
1 - ATIVIDADES PREJUDICIAIS À SAÚDE E À INTEGRIDADE FÍSICA
ASPECTOS TRABALHISTAS
1.1 A proteção à saúde do 
1.2 Atividade insalubre: agentes insalutíferos, existência ou não de limites de 
tolerância. 
1.3 Eliminação, neutralização e redução da insalubridade.
1.4 Adicional de insalubridade: pagamento, cessação, base de 
repercussões. 
1.5 Periculosidade: caracterização e diferenciação quanto à insalubridade. 
1.6 Atividades insalubres e perigosas, simultaneamente. Efeitos trabalhistas. 
Cumulatividade ou não dos adicionais.
1.7 A questão da penosidade e sua não
1.8 A obrigação de entrega do Perfil Profissiográfico Previdenciário pelo 
empregador. Descumprimento e exigência em juízo. Prescrição e decadência.
1.9 Questões polêmicas sobre insalubridade e periculosidade. Limitações das 
NRs. Crítica jurisprudencial.
1.10 Análise de casos hipotéticos.
 

 
2 - ATIVIDADES PREJUDICIAIS À SAÚDE E À INTEGRIDADE FÍSICA
ASPECTOS PREVIDENCIÁRIOS
2.1 O reconhecimento do tempo de atividade especial para fins previdenciários.
2.2 Diretrizes utilizadas pela 
atividade especial. 
2.3 Prova do tempo de atividade especial: PPP, LTCAT, 
judicial, prova emprestada, banco de laudos, perícia indireta em empresa 
similar, exibição de documentos por te
2.4 Ônus da prova quanto a eficácia dos EPIs.

 2.5 Agentes agressivos físicos, químicos e biológicos e associação e 
 agentes. 
 
2.6 Atividades perigosas: enquadramento sem limitação de data
2.7 Atividades penosas: ainda é possível o reconhecimento 
previdenciários? 
2.8 A situação dos contribuintes individuais

 

 

CURSO: EFEITOS TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIÁRIOS DAS ATIVIDADES PREJUDICIAIS À 

SAÚDE E À INTEGRIDADE FÍSICA 

Conteúdo Programático 

PREJUDICIAIS À SAÚDE E À INTEGRIDADE FÍSICA
ASPECTOS TRABALHISTAS 

1.1 A proteção à saúde do trabalhador: normas da CLT e regulamentares.
1.2 Atividade insalubre: agentes insalutíferos, existência ou não de limites de 

1.3 Eliminação, neutralização e redução da insalubridade. 
1.4 Adicional de insalubridade: pagamento, cessação, base de 

1.5 Periculosidade: caracterização e diferenciação quanto à insalubridade. 
1.6 Atividades insalubres e perigosas, simultaneamente. Efeitos trabalhistas. 
Cumulatividade ou não dos adicionais. 
1.7 A questão da penosidade e sua não-regulamentação. 
1.8 A obrigação de entrega do Perfil Profissiográfico Previdenciário pelo 
empregador. Descumprimento e exigência em juízo. Prescrição e decadência.
1.9 Questões polêmicas sobre insalubridade e periculosidade. Limitações das 

rudencial. 
1.10 Análise de casos hipotéticos. 

PREJUDICIAIS À SAÚDE E À INTEGRIDADE FÍSICA
ASPECTOS PREVIDENCIÁRIOS 

reconhecimento do tempo de atividade especial para fins previdenciários.
2.2 Diretrizes utilizadas pela jurisprudência para o reconhecimento do tempo de 

2.3 Prova do tempo de atividade especial: PPP, LTCAT, realização de perícia 
judicial, prova emprestada, banco de laudos, perícia indireta em empresa 
similar, exibição de documentos por terceiros. 
2.4 Ônus da prova quanto a eficácia dos EPIs. 

Agentes agressivos físicos, químicos e biológicos e associação e 

2.6 Atividades perigosas: enquadramento sem limitação de data 
2.7 Atividades penosas: ainda é possível o reconhecimento 

2.8 A situação dos contribuintes individuais 

 

EFEITOS TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIÁRIOS DAS ATIVIDADES PREJUDICIAIS À 

PREJUDICIAIS À SAÚDE E À INTEGRIDADE FÍSICA: 

trabalhador: normas da CLT e regulamentares. 
1.2 Atividade insalubre: agentes insalutíferos, existência ou não de limites de 

1.4 Adicional de insalubridade: pagamento, cessação, base de cálculo, 

1.5 Periculosidade: caracterização e diferenciação quanto à insalubridade.  
1.6 Atividades insalubres e perigosas, simultaneamente. Efeitos trabalhistas. 

1.8 A obrigação de entrega do Perfil Profissiográfico Previdenciário pelo 
empregador. Descumprimento e exigência em juízo. Prescrição e decadência. 
1.9 Questões polêmicas sobre insalubridade e periculosidade. Limitações das 

PREJUDICIAIS À SAÚDE E À INTEGRIDADE FÍSICA: 

reconhecimento do tempo de atividade especial para fins previdenciários. 
jurisprudência para o reconhecimento do tempo de 

realização de perícia 
judicial, prova emprestada, banco de laudos, perícia indireta em empresa 

Agentes agressivos físicos, químicos e biológicos e associação e 

 
2.7 Atividades penosas: ainda é possível o reconhecimento para fins 



 

 

2.9 Conversões de tempo trabalhado: especial para especial; especial em 
comum; comum em especial.
2.10 Estudos de casos práticos. 
 

 
2.9 Conversões de tempo trabalhado: especial para especial; especial em 
comum; comum em especial. 
2.10 Estudos de casos práticos.  

 
2.9 Conversões de tempo trabalhado: especial para especial; especial em 


