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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO 

ESPECIAL. CATEGORIA PROFISSIONAL. TRABALHADORES QUE EXERCEM 

ATIVIDADES EXCLUSIVAMENTE NA AGRICULTURA COMO EMPREGADOS 

EM EMPRESAS AGROINDUSTRIAIS. ENQUADRAMENTO NO ITEM 2.2.1 DO 

ANEXO DO DECRETO N° 53.831/64 (“AGRICULTURA - TRABALHADORES NA 

AGROPECUÁRIA”). PRECEDENTES DA TNU. AGENTE NOCIVO. POEIRA 

MINERAL (SÍLICA). ELEMENTO RECONHECIDAMENTE CANCERÍGENO EM 

HUMANOS. PREVISÃO NA LINACH - LISTA NACIONAL DE AGENTES 

CANCERÍGENOS PARA HUMANOS. ANÁLISE MERAMENTE QUALITATIVA. 

ART. 68, §4º, DO DECRETO N° 3.048/99, COM A ALTERAÇÃO CONFERIDA 

PELO DECRETO N° 8.123/2013. MEMORANDO-CIRCULAR CONJUNTO N° 

2/DIRSAT/DIRBEN/INSS/2015. QUESTÃO DE ORDEM N° 13. INCIDENTE NÃO 

CONHECIDO.  

1. Trata-se de Pedido de Uniformização interposto pelo INSS em face Acórdão 

proferido pela Segunda Turma Recursal de Pernambuco que: (a) reconheceu como 

especial período em que o demandante exerceu as funções de trabalhador rural/rurícola 

em empresa agroindustrial, por enquadramento a categoria profissional, em período 

anterior ao advento da Lei n° 9.032/95; e (b) reconheceu as condições especiais do labor 

exercido no período de 29.04.95 a 20.05.2014 em razão da exposição ao agente 

agressivo poeira mineral (sílica), com fulcro no Dec. 53.831/64, no item 1.2.10. 

2. Defende o recorrente, em primeiro lugar, que o item 2.2.1 do Anexo do Decreto 

53.831/64 somente se aplica aos empregados que exercem atividade agropecuária, 

conceito no qual não se enquadra a função do autor. Para ilustrar a divergência em torno 
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do tema, cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial n. 291404-

SP). 

3. Em seguida, aduz que ao reconhecer as condições especiais de labor exercido após 

1995 sem avaliar os níveis de exposição ao agente agressivo poeira mineral (sílica), a 

Turma Recursal de origem sufragou entendimento distinto daquele esposado pela 

Turma Regional de Uniformização da 4ª Região nos autos do Processo nº 0000844-

24.2010.404.7251, cujo Acórdão fora assim ementado, in verbis: 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. 

ATIVIDADE ESPECIAL. SÍLICA LIVRE. NÍVEIS DE TOLERÂNCIA. NR 

15. APLICAÇÃO A PARTIR DA MP 1.729. IMPROVIMENTO. 

1. A partir da MP 1.729, publicada em 03.12.1998 (convertida na Lei 

9.732/98), as disposições trabalhistas concernentes à caracterização de 

atividade ou operações insalubres (NR-15) - com os respectivos 

conceitos de "limites de tolerância", "concentração", "natureza" e 

"tempo de exposição ao agente" passam a influir na caracterização da 

natureza de uma atividade (se especial ou comum). 

2. A exigência de superação de nível de tolerância disposto na NR 15 

como pressuposto caracterizador de atividade especial apenas tem 

sentido para atividades desempenhadas a partir de 03.12.1998, quando 

essa disposição trabalhista foi internalizada no direito previdenciário. 

3. Pedido de Uniformização improvido. 

(TRF4, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF Nº 0000844-

24.2010.404.7251, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, JUÍZA 

FEDERAL SUSANA SBROGLIO GALIA, D.E. 30/09/2011) 

4. Inadmitido o pedido de uniformização pela Turma Recursal de Origem, o pleito teve 

seguimento em razão de decisão proferida pelo Exmo. Ministro Presidente desta Turma 

Nacional. 

5. Pois bem. Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.259/2001, caberá pedido de 

uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões 

sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da 

lei, sendo que o pedido fundado em divergência de turmas de diferentes Regiões ou da 

proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do STJ será julgada 

por Turma de Uniformização, integrada por Juízes de Turma Recursais, sob a 

presidência do Coordenador da Justiça Federal. 

6. Em relação à primeira tese apresentada pelo INSS, embora se possa cogitar uma 

possível divergência jurisprudencial nos termos apontados, é imperioso reconhecer que 

nos autos do PEDILEF nº 0500180-14.2011.4.05.8013 - Representativo de Controvérsia 

-, esta Turma Nacional de Uniformização solidificou o entendimento de que a expressão 

trabalhadores na agropecuária”, contida no item 2.2.1 do anexo do Decreto n. 

53.831/64, também se aplica aos trabalhadores que exercem atividades exclusivamente 

na agricultura como empregados em empresas agroindustriais e agrocomerciais, fazendo 
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jus os empregados de tais empresas ao cômputo de suas atividades como tempo de 

serviço especial. 

7. Incide, pois, neste ponto, o enunciado da Questão de Ordem nº 13 desta Turma 

Nacional que dispõe:   

Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma 

Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais 

Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido. 

8. No que tange à segunda tese, é importante registrar que na Sessão de Julgamento de 

20/08/2016, por ocasião do julgamento do PEDILEF N° 5004737-08.2012.4.04.7108, 

esta Turma Nacional de fato destacou a necessidade de se traçar uma clara distinção 

entre os agentes químicos qualitativos e quantitativos para fins de reconhecimento das 

condições especiais decorrentes de sua exposição. 

9. Consoante tal julgado, o critério distintivo deve ter como norte os termos Norma 

Regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Tal diploma, originalmente 

restrito ao âmbito trabalhista, foi incorporado à esfera previdenciária a partir do advento 

da Medida Provisória 1.729 (publicada em 03.12.1998 e convertida na Lei 9.732), 

quando a redação do artigo 58, § 1º, da Lei 8.213/1991 passou a incluir a expressão "nos 

termos da legislação trabalhista". 

10. Com efeito, de acordo com a aludida NR-15/MTE, a apuração da nocividade deve 

considerar uma avaliação meramente qualitativa - ou seja, independente de mensuração 

- em relação aos agentes descritos nos Anexos 6, 13 e 14. Já em relação aos agentes 

constantes nos Anexos 1, 2, 3, 5, 11 e 12, o reconhecimento da nocividade é 

quantitativo, demandando, pois, a ultrapassagem dos limites de tolerância ou doses, 

mensuradas em intensidade e/ou concentração. 

11. Imperioso, no entanto, atentar que esta regra deve ser excepcionada nos casos de 

agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego. Nestas hipóteses, a presença no ambiente de trabalho será 

suficiente para a comprovação da efetiva exposição do trabalhador para fins de 

reconhecimento de tempo especial.  

12. Isto é o que se depreende da redação do art. 68, §4º, do Decreto n° 3.048/99, após a 

alteração conferida pelo aludido Decreto n° 8.123/2013, in verbis: 

Art. 68 - A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou 

associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, 

considerados para fins de concessão de aposentadoria especial consta 

do Anexo IV. [...] 

§ 4º - A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de 

exposição a ser apurada na forma dos parágrafos 2º e 3º, de agentes 

nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação 

de efetiva exposição do trabalhador. 
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13. A listagem destes agentes cancerígenos consta na Portaria Interministerial 

MPS/TEM/MS n° 09/2014. Nela estão classificados os agentes da seguinte forma: 

elementos carcinogênicos para humanos - Grupo 1; provavelmente carcinogênicos para 

humanos - Grupo 2A; e possivelmente carcinogênicos para humanos - Grupo 2B, 

compondo a LINACH - Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos. 

15. Também em âmbito interno editou o INSS o Memorando-Circular Conjunto n° 

2/DIRSAT/DIRBEN/INSS/2015, uniformizando os procedimentos para análise de 

atividade especial referente à exposição a tais agentes. Eis o teor deste regramento: 

1. Considerando as recentes alterações introduzidas no § 4º do art. 68 

do Decreto n. 3.048, de 1999 pelo Decreto n. 8.123, de2013, a 

publicação da Portaria Interministerial TEM/MS/MPS n. 09, de 07-10-

2014 e a Nota Técnica n. 00001/2015/GAB/PRFE/INSS/SÃO/PGF/AGU 

(anexo 1), com relação aos agentes nocivos reconhecidamente 

cancerígenos, observar as seguintes orientações abaixo: 

a) serão considerados agentes reconhecidamente cancerígenos os 

constantes do Grupo 1 da lista da LINACH que possuam o Chemical 

Abstracts Service - CAS e que constem do Anexo IV do Decreto n. 

3.048/99; 

b) a presença no ambiente de trabalho com possibilidade de exposição 

de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos, será suficiente para 

a comprovação da efetiva exposição do trabalhador; 

[...] 

d) a utilização de Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC e/ou 

Equipamentos de Proteção Individual não elide a exposição aos agentes 

reconhecidamente cancerígenos, ainda que considerados eficazes; e  

e) para o enquadramento dos agentes reconhecidamente cancerígenos, 

na forma desta orientação, será considerado o período de trabalho a 

partir de 08/10/2014, data da publicação da Portaria Interministerial n. 

09/2014. 

16. In casu, trata-se do agente químico poeira de sílica. Embora conste no Anexo 12 da 

NR-15/MTE, cuida-se de elemento reconhecidamente cancerígeno em humanos, 

consoante a LINACH, Grupo 1, com registro no Chemical Abstract Service - CAS n. 

014808-60-7.  

17. Dispensada, portanto, a mensuração no ambiente de trabalho, bastando a presença 

do agente (análise qualitativa). 

18. Considerando, pois, que o Acórdão recorrido promoveu o reconhecimento das 

condições especiais do labor exercido sob exposição a tal agente através de análise 

qualitativa, há de incidir, também aqui, a Questão de Ordem nº 13, reproduzida alhures. 

19. Isto posto, NEGO CONHECIMENTO ao Pedido de Uniformização.  

20. É como voto. 
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Publique-se. Registre-se. Intime-se.  

 

ACÓRDÃO 

 

A turma, por unanimidade não conheceu do incidente de uniformização nos termos do 

voto do Juiz Relator. 

 

 

Brasília, 23 de fevereiro de 2017. 

 

 

GISELE CHAVES SAMPAIO ALCÂNTARA 

Juíza Federal 

 


