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Circular DP nº: 05/2017 
 
 
De : C & L Contabilidade 

 

P/  : Todos os Clientes 

 

ASSUNTO: PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP)  
 
 O Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP, tem como foco, 
reunir em um documento as informações referente ao histórico-laboral do trabalhador relevante ao aspecto 
de dados administrativos, registros ambientais bem como os resultados de monitoração biológica, de todo o 
período na qual o trabalhador exerceu atividades laborais. 
 Fundamentado pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 77, de 21 
de Janeiro de 2015, o PPP passou a ser obrigatório, no qual visa organizar e fornecer informações do 
trabalhador sobre as condições expostas de trabalho (condições ambientais), principalmente no que tange 
ao pleito do requerimento de aposentadoria especial. 
 
 O PPP tem como finalidade: 

� Comprovar as condições para habilitação de benefícios e serviços previdenciários, em particular, o 
benefício de aposentadoria especial; 

� Prover o trabalhador de meios de prova produzidos pelo empregador perante a Previdência Social, 
a outros órgãos públicos e aos sindicatos, de forma a garantir todo direito decorrente da relação de 
trabalho, seja ele individual, ou difuso e coletivo;  

� Prover a empresa de meios de prova produzidos em tempo real, de modo a organizar e a 
individualizar as informações contidas em seus diversos setores ao longo dos anos, possibilitando 
que a empresa evite ações judiciais indevidas relativas a seus trabalhadores;  

� Possibilitar aos administradores públicos e privados acesso a bases de informações fidedignas, 
como fonte primária de informação estatística, para desenvolvimento de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como definição de políticas em saúde coletiva.  

De acordo com do artigo 266 da Instrução Normativa INSS nº 
77/2015, o qual veio determinar que a partir de 1º de janeiro de 2004, conforme estabelecido pela 
Instrução Normativa INSS/DC nº 99, de 5 de dezembro de 2003, todas as empresas ou equiparada, 
será obrigada a elaborar o PPP, que deverá ser de forma individualizada para seus empregados. A 
exigência contempla os empregados que exerçam suas atividades com exposição de agentes nocivos, 
seja físico, químico ou biológico como também a associação de agentes que venham a proferir riscos 
ao mesmo, ainda que a empresa tome os devidos cuidados em ceder Equipamentos de Proteção 
Individual, como forma de elidir os riscos.  

O responsável pela emissão do PPP, no caso de empregado, recai 
sobre a empresa empregadora, que deverá ser preenchido, devidamente atualizado e entregue ao trabalhador 
no momento da rescisão para empregados que estejam expostos à agente nocivos à saúde, sob pena de 
multa mínima de R$ 2.284,05 e máxima R$ 228.402,57. As alterações do PPP deverão ser 
providenciadas sempre que houver alterações que implique mudanças nas informações ou pelo menos uma 
vez por ano em caso de dados inalterados.  

As informações referentes aos registros, elaboração e 
preenchimento do PPP em relação às contingências ambientais e monitoração biológica são de 
responsabilidade dos profissionais legalmente habilitados – engenheiro de segurança e médico do trabalho, 
com registro no CREA e no CRM, respectivamente. Porém, a empresa responde solidariamente por todas 
as informações registradas no documento. 

 
Sem mais, estamos à vossa disposição para maiores 

esclarecimentos, inclusive quanto ao fornecimento da legislação pertinente na íntegra. 
 
 
 C & L CONTABILIDADE 
 Henrique Fraga  
 Departamento Pessoal 
 
Embasamento legal: 
Lei 8.213/91, Art. 58 
Instrução Normativa INSS 77/2015 


