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VOTO-EMENTA 

 
PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL ANTERIOR À LEI Nº 
9.032/1995. OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA E EMPILHADEIRA. 
EQUIPARAÇÃO À ATIVIDADE DE MOTORISTA. POSSIBILIDADE. 
ANALOGIA À ATIVIDADE DE TRATORISTA. SÚMULA Nº 70. INCIDENTE 
PROVIDO. 
 
1. Trata-se de pedido de uniformização nacional de jurisprudência interposto por 
Francisco Alves Martins contra acórdão que, confirmando sentença, negou o 
reconhecimento da especialidade dos períodos de 15/07/1981 a 01/10/1988 e de 
13/10/1988 a 19/01/1994, por entender que as atividades de operador de 
retroescavadeira e de máquinas não estavam contidas nos Decretos nº 53.831/1964 e nº 
83.080/1979. 
 
2. O suscitante alega contrariedade com a jurisprudência da Turma Regional de 
Uniformização da 4ª Região, segundo a qual as atividades de tratorista e operador de 
máquinas pesadas devem ser reconhecidas como especiais, em paralelo à atividade de 
motorista contida nos Decretos regulamentadores. 
 
3. O incidente merece provimento. 
 
4. Esta TNU possui entendimento assente no sentido de que a atividade de motorista, 
descrita nos Decretos supracitados, pode ser interpretada analogicamente, a fim de se 
reconhecer como especial outras atividades semelhantes. Neste sentido, a súmula nº 70: 
“A atividade de tratorista pode ser equiparada à de motorista de caminhão para fins de 
reconhecimento de atividade especial mediante enquadramento por categoria 
profissional”. 
 
5. Não existe óbice, dessa forma, para que se reconheça a atividade de operador de 
retroescavadeira como especial, em razão da inegável semelhança entre as atividades e 
até mesmo do maior porte da máquina. 
 
6. Em face do exposto, dou provimento ao incidente nacional de uniformização de 
jurisprudência formulado pelo autor para determinar o retorno dos autos à turma 
recursal de origem para que adeque o julgado ao entendimento acima exposto.  
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ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima 

indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Federais DAR PROVIMENTO AO INCIDENTE NACIONAL DE 
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA veiculado pelo autor, nos termos do 
voto-ementa do Relator. 

 
Brasília, 25 de maio de 2017. 
 
 

José Francisco Andreotti Spizzirri 
Juiz Federal Relator 


