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RELATÓRIO 

1. Trata-se de Pedido de Uniformização interposto pela parte autora em face 
Acórdão proferido pela Turma Recursal de Sergipe que não reconheceu o direito 
do autor à concessão do benefício de Aposentadoria especial. Entendeu o 
colegiado pelo não reconhecimento da especialidade do período de 06/03/1997 a 
08/06/1998, ante a não comprovação de permanência no desempenho nas suas 
atividades em câmara frigorífica. 

2. Eis os fundamentos da decisão, in verbis: 

“(...) Superada tal questão, passo a examinar a natureza das 
atividades desenvolvidas pelo segurado nos períodos 
controvertidos. 

(...) 

2 – COINBRA – FRUTESP S/A. – 06/03/1997 a 08/06/1998 

Mesma sorte não se reserva às atividades desenvolvidas nesse 
período, uma vez que o PPP constante do anexo n° 07 demonstra 
que o autor, trabalhando como operador de empilhadeira, estava 
exposto a pressão sonora de 86,3 dB, inferior aos 90 dB exigidos 
pelo Decreto n° 2.172/97, vigente à época, e porque,apesar de haver 
a informação de exposição a frio de -19° C, a descrição das 
atividades constantes do campo n° 14.2 deixam claro que ele não 
trabalhava de forma permanente na câmara 
frigorífica,circunstância que não caracteriza a natureza especial da 
atividade.(...)” 

3. Defende o recorrente que o entendimento sufragado pela Turma Recursal está 
em desacordo com a jurisprudência das Turmas Recursais de Santa Catarina e do 
Paraná nos Processos nº 5006864-70.2013.404.7208 e 5010603-
90.2013.404.7001, respectivamente, uma vez que a exposição ao frio na vigência 
da lei 9.032/95 tem  habitualidade e permanência caracterizada, ainda que o 



 
Poder Judiciário 

Conselho da Justiça Federal 

Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais 

 

segurado não permaneça no interior da câmara frigorífica durante toda a jornada 
diária de trabalho. 

VOTO 

4. Pois bem. Nos termos do art. 14, caput, da Lei n. 10.250/2001, “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”. 

5. In casu, do cotejo entre o Acórdão combatido e os paradigmas apresentados, 
observo que está caracterizada a divergência de entendimento quanto ao direito 
material posto nos autos. O ponto cerne consiste em perquirir acerca da 
(im)prescindibilidade da comprovação da permanência da exposição ao agente 
nocivo frio para fins de reconhecimento da especialidade da atividade 
desenvolvida após 28/04/1995 - data da vigência da Lei 9.032/95. 

6. A questão suscitada já foi objeto de apreciação deste Colegiado que se 
manifestou no sentido da desnecessidade de demonstração de permanência para as 
atividades exercidas no interior de câmara frigorífica, com exposição ao frio, na 
vigência da Lei 9.032/95 (PEDILEF 5006995-93.2014.4.04.7213, Rel. Juíza 
Federal CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE, Decisão em 
19/04/2018). 

7. Sendo assim, in casu, verifico que a decisão da Turma de Origem está em 
descompasso com o entendimento espelhado por esta TNU, na medida em que 
exige a comprovação da permanência da exposição ao frio, em câmara frigorífica, 
para fins de reconhecimento da especialidade do labor exercido em períodos 
posteriores a edição da Lei 9032/95. Registre-se aqui, por oportuno, que nada 
consignou o Acórdão recorrido acerca da habitualidade, pelo que não há de se 
incursionar sobre tal requisito. 

8. Considerando, pois, que o Acórdão recorrido não reconheceu como especial 
trabalho exercido sob exposição ao agente frio em períodos posteriores à edição 
da Lei 9032/95, com fundamento na ausência de permanência da exposição, 
imperioso o retorno dos autos ao Colegiado a quo para adequação do julgado, nos 
termos da Questão de Ordem n. 20 da TNU, que dispõe: 
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Se a Turma Nacional decidir que o incidente de uniformização deva 
ser conhecido e provido no que toca a matéria de direito e se tal 
conclusão importar na necessidade de exame de provas sobre 
matéria de fato, que foram requeridas e não produzidas, ou foram 
produzidas e não apreciadas pelas instâncias inferiores, a sentença 
ou acórdão da Turma Recursal deverá ser anulado para que tais 
provas sejam produzidas ou apreciadas, ficando o juiz de 1º grau e 
a respectiva Turma Recursal vinculados ao entendimento da 
Turma Nacional sobre a matéria de direito.”  

9. Diante do quanto exposto, VOTO POR DAR PROVIMENTO  ao Incidente 
para: (9.1) Ratificar a tese de que é desnecessária a demonstração de permanência 
para as atividades exercidas no interior de câmara frigorífica, com exposição ao 
frio, na vigência da Lei 9.032/95. (9.2) Determinar o retorno dos autos à Turma 
Recursal de origem para que proceda a adequação do julgado recorrido à tese ora 
estabelecida, nos termos na Questão de Ordem n° 20 desta TNU. 

 

GISELE CHAVES SAMPAIO ALCÂNTARA 

Juíza Federal 
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EMENTA 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. 
RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO 
AO FRIO NA VIGÊNCIA DA LEI 9.032/95. PERMANÊNCIA 
CARACTERIZADA, AINDA QUE O SEGURADO NÃO 
PERMANEÇA NO INTERIOR DA CÂMARA FRIGORÍFICA 
DURANTE TODA A JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO. 
PRECEDENTES DESTA TNU. INCIDÊNCIA DA QUESTÃO 
DE ORDEM Nº 20. INCIDENTE PROVIDO. 

1. A TNU já firmou o entendimento da desnecessidade de 
demonstração de permanência para as atividades exercidas no 
interior de câmara frigorífica, com exposição ao frio, na vigência da 
Lei 9.032/95 (PEDILEF 5006995-93.2014.4.04.7213, Rel. Juíza 
Federal CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE 
RESENDE, Decisão em 19/04/2018). 

2. A Turma Recursal de origem, ao não reconhecer a especialidade 
do labor, em razão da ausência de permanência na exposição ao frio 
em atividade desempenhada em câmara frigorífica, diverge da 
jurisprudência desta Corte de Uniformização. 

3. Incidência da Questão de ordem nº 20/TNU 

4. Incidente provido. 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu 
DAR PROVIMENTO ao Incidente para: (9.1) Ratificar a tese de que é 
desnecessária a demonstração de permanência para as atividades exercidas no 
interior de câmara frigorífica, com exposição ao frio, na vigência da Lei 9.032/95. 
(9.2) Determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para que proceda 
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a adequação do julgado recorrido à tese ora estabelecida, nos termos na Questão 
de Ordem n° 20 desta TNU. 

Vitória, 21 de junho de 2018. 

 

GISELE CHAVES SAMPAIO ALCÂNTARA 
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