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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. CALOR 

PROVENIENTE DE FONTE NATURAL. POSSIBILIDADE A PARTIR DA 

EDIÇÃO DO DECRETO N. 2.172/97. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E 

PROVIDO EM PARTE. QUESTÃO DE ORDEM N. 20/TNU.  

1. O INSS interpôs Pedido de Uniformização contra acórdão prolatado pela Segunda 

Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco, no qual o colegiado: “(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; (b) 

reconheceu as condições especiais d e labor exercido em razão da exposição ao agente 

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

reconheceu as condições especiais de labor exercido sob exposição a calor proveniente 

de fontes naturais.” 

 

2. Os autos foram distribuídos à Exma. Juíza Federal Gisele Sampaio Chaves Alcântara, 

a qual proferiu voto para não conhecer o Pedido de Uniformização, no que atine às 

impugnações relacionadas à especialidade do trabalho rural para o empregado de 

estabelecimento agroindustrial em período anterior à promulgação da Lei n. 9.032/95, 

bem como à especialidade do trabalho desempenhado em exposição ao agente poeira 

mineral (sílica), uma vez que a orientação acolhida pela Turma Recursal de origem 

ajusta-se à jurisprudência desta Turma Nacional de Uniformização, nos termos da sua 

Questão de Ordem n. 13.  
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3. No capítulo conhecido do Pedido de Uniformização, a MMa. Juíza Federal Relatora 

destacou que: (i) o item 1.1.1, do Quadro Anexo ao Decreto n. 53.831/64, dispunha que 

o agente agressivo calor poderia dar causa à especialidade do trabalho, para fins 

previdenciários, se proveniente de fonte artificial;(ii) a referência à fonte artificial do 

calor não foi repetida no item 2.0.4, do Anexo IV do Decreto n. 2.172/97, e no item 

2.0.4, do Anexo IV do Decreto 3.048/99, o qual apenas faz alusão à “exposição ao calor 

acima dos limites de tolerância estabelecidos na NR-15, da Portaria n. 3.214/78”; (iii) o 

Anexo 3, da NR-15/MTE, dispõe que a exposição ao calor deve ser aferida por meio do 

“Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo – IBUTG”, que pode ser definido por 

duas equações distintas, conforme o trabalho seja realizado em “ambientes internos ou 

externos sem carga solar” ou em “ambiente externos com carga solar”. À luz dessa 

previsão, o voto alinhou-se favoravelmente à possibilidade de o calor, oriundo de fonte 

natural, constituir causa de especialidade do trabalho para fins previdenciários, tendo 

sido sublinhado que: 

“23. Daí se extrai que, à luz da NR-15/MTE, é possível o reconhecimento das 

condições especiais do labor exercido sob exposição a calor proveniente tanto de 

fontes artificiais quanto naturais, a depender apenas da comprovação da 

exposição do segurado a temperaturas superiores aos patamares estabelecidos no 

Anexo 3 da NR-15/MTE, calculadas de acordo com a fórmula correspondente a 

cada situação específica. 

24. Registre-se, por oportuno, que tal raciocínio não implica o reconhecimento 

das condições especiais do labor pela mera exposição do segurado à radiação 

solar. De forma alguma. O agente agressivo é o calor, demandando, portanto, 

uma análise quantitativa que demonstre a superação dos patamares estabelecidos 

no Anexo 3 da NR-15/MTE, à luz do cálculo do IBUTG especificamente 

previsto para ambientes externos com carga solar. 

25. Esta foi, mutatis mutandis, a interpretação conferida pelo Tribunal Superior 

do Trabalho ao aludido Anexo 3 da NR-15/MTE. Conforme se extrai dos itens I 

e II da OJ da SDI1-1 n° 173, malgrado não seja devido o adicional de 

insalubridade ao trabalhador pela simples sujeição à radiação solar, é possível o 

reconhecimento de tal direito quando comprovada a sua exposição ao calor 

acima dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo com carga solar, 

quando atendidos os parâmetros previstos no Anexo 3 da NR-15/MTE. 

(Omissis) 

28. Diante deste panorama, é de se concluir, como corolário, que após o advento 

do Decreto n° 2.172/97 se tornou possível o reconhecimento das condições 

especiais do labor exercido sob exposição ao calor proveniente de fontes 
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naturais, desde que comprovada a superação dos patamares de estabelecidos no 

Anexo 3 da NR-15/MTE, calculado o IBUTG de acordo com a fórmula prevista 

para ambientes externos com carga solar.” 

 

4. Para melhor análise da questão, pedi vista dos autos, a partir da qual observo que a 

autarquia previdenciária manifestou irresignação quanto à especialidade do calor, 

gerado por fonte natural, embasada em três principais alegações: (i) intempéries 

climáticas não estão previstas como agentes nocivos na legislação previdenciária; (ii) o 

calor, por fonte natural, não pode ser aferido metrologicamente dentro de um padrão de 

ocorrência; e (iii) impossibilidade de o calor, por fonte natural, provocar exposição 

habitual e permanente a agente nocivo à saúde e, por conseguinte, dar ensejo ao 

cômputo diferenciado do tempo de trabalho, tal como exigido pelo art. 57, §3º, da Lei n. 

8.213/91, com a redação dada pela Lei n. 9.032/95. 

 

5. Ao proceder ao exame da primeira alegação, a Exma. Juíza Federal Relatora bem 

observou que o Decreto n. 2.172/97 não mais fez restrição à admissibilidade de o calor, 

gerado por fonte natural, dar causa à especialidade do tempo trabalhado, se comprovada 

a exposição além do IBUTG previsto no Anexo 3, da NR 15, do Ministério do Trabalho 

e Emprego, o qual contém referência explícita à mensuração do calor em ambiente 

externo com carga solar. 

 

6. A segunda alegação, relacionada à dificuldade de aferição do calor, por fonte natural, 

é também encontrada na literatura científica sobre o tema. A exposição à luz solar 

constitui elemento de risco à saúde do trabalhador se as condições de conforto térmico 

excedem os limites fixados pelas diretrizes do Ministério do Trabalho (art. 200, da 

Consolidação das Leis do Trabalho). As condições de conforto térmico são 

influenciadas pela sobrecarga térmica que pode advir das vestimentas usadas, da 

temperatura radiante média, fatores situacionais e condições pessoais do trabalhador. 

Entretanto, o calor gerado pela radiação solar é inconstante e de difícil mensuração, 

existindo diferentes parâmetros de medição, sendo o IBUTG um deles (cf. Fábio 
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Moterani, “Radiação solar como agente insalubre”. Revista de Direito do Trabalho, v. 

29, jan/fev 2013. Sérgio Ussan, “Exposição ao calor – O Anexo 3 da NR 15, que trata 

dos limites de tolerância, deve ser alterado?”. Caderno Informativo de Prevenção de 

Acidentes, dez 2016). Entretanto, a eleição do critério técnico para aferição do calor 

foge aos limites da competência do Poder Judiciário, o qual – ante a ausência de 

ilegalidade ou desproporcionalidade – deve observar a definição do parâmetro usado 

pela Administração Pública. Nesses termos, eventuais críticas lançadas ao IBUTG e às 

dificuldades de mensuração do calor gerado por fonte natural em ambientes externos 

não eliminam a sua observância, cabendo ao responsável pelo laudo técnico declinar a 

fundamentação que, com apoio nos critérios técnicos, embasou seu posicionamento 

favorável, ou não, à nocividade da exposição. 

 

7. Embora as duas primeiras alegações expendidas pelo INSS tenham sido refutadas 

pelo douto voto proferido pela MMa. Juíza Federal Relatora, entendo assistir razão à 

autarquia no que concerne à necessidade de a exposição ao calor, por fonte natural, ser 

habitual e permanente, a partir de 29/04/1995, de acordo com o disposto pelo art. 57, 

§3º, da Lei n. 8.213/91, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n. 9.032/95. A 

intermitência da incidência da radiação solar não implica a impossibilidade de o calor, 

nessa hipótese, ser agente nocivo para o trabalhador que esteja em situação de 

sobrecarga térmica, pois os efeitos prejudiciais à saúde podem perdurar em períodos de 

insolação menos intensa. O escopo técnico dessa mensuração, para a qual concorrem as 

variáveis presentes no ambiente de trabalho, pode ser balizada pela média da exposição 

ou nas medições feitas em períodos de maior intensidade, o que não se opõe à exigência 

de habitualidade e permanência, a qual é apenas contraposta à situação em que  calor 

seja fator de risco ocasional ou estranho à rotina do trabalhado desenvolvido. 

 

8. Ante o exposto, adiro à fundamentação do voto da Exma. Juíza Federal Gisele 

Sampaio Chaves Alcântara e apenas adito a tese nele afirmada para fazer constar que 

após o advento do Decreto n° 2.172/97 se tornou possível o reconhecimento das 
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condições especiais do labor exercido sob exposição ao calor proveniente de fontes 

naturais, de forma habitual e permanente, desde que comprovada a superação dos 

patamares de estabelecidos no Anexo 3 da NR-15/MTE, calculado o IBUTG de acordo 

com a fórmula prevista para ambientes externos com carga solar. 

 

9. Por fim, no presente Pedido de Uniformização, o INSS aduz que as conclusões do 

PPP que instruiu a petição inicial indicam que as atividades desenvolvidas pelo 

segurado se davam de modo habitual e intermitente, o que impediria o reconhecimento 

da especialidade do trabalho exposto ao calor, por fonte natural. Assim, persistente 

divergência sobre a análise de prova, voto para conhecer parcialmente o Pedido de 

Uniformização e lhe dar parcial provimento a fim de que, fixada a tese jurídica, os autos 

retornem à Turma Recursal de origem para que proceda a um novo julgamento com 

base nas conclusões constantes no PPP, nos termos da Questão de Ordem n. 20/TNU. 

 

10. É como voto. 

 

Porto Alegre, 30 de agosto de 2017. 

 

FÁBIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA 

Juiz Federal 
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. 

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. PRECEDENTE DA TNU. QUESTÃO DE ORDEM 

N° 13. CALOR. FONTE NATURAL. POSSIBILIDADE DE RECONHEMIMENTO 

DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS APÓS O ADVENTO DO DECRETO N° 2.172/97. 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SUPERAÇÃO DOS PATAMARES 

ESTABELECIDOS NO ANEXO 3 DA NR-15/MTE. CÁLCULO DO IBUTG DE 

ACORDO COM A FÓRMULA ESPECIFICAMENTE PREVISTA PARA 

AMBIENTES EXTERNOS COM CARGA SOLAR. INCIDENTE PARCIALMENTE 

CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.  

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; (b) reconheceu as condições especiais d e labor 

exercido em razão da exposição ao agente agressivo poeira mineral (sílica), com fulcro 

no Dec. 53.831/64, no item 1.2.10; e (c) reconheceu as condições especiais de labor 

exercido sob exposição a calor proveniente de fontes naturais. 



 
Poder Judiciário 

Conselho da Justiça Federal 

Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais 

 

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 

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. 

4. Por fim, alega que o reconhecimento das condições especiais do labor exercido sob 

exposição a fontes naturais de calor diverge do entendimento firmado pela Quarta 

Turma Recursal de São Paulo, nos autos do Processo n° 0002584-63.2010.4.03.6307.  

5. 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. 

6. 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. 

7. 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 jus os empregados de tais empresas ao cômputo de suas 

atividades como tempo de serviço especial. 

8. 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. 

9. 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. 



 
Poder Judiciário 

Conselho da Justiça Federal 

Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais 

 

10. 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". 

11. 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. 

12. 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.  

13. 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. 

14. 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: 
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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), conforme já assentado por este Colegiado no julgamento 

do PEDILEF n° 0500667-18.2015.4.05.8312. 

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. No que tange à tese atinente ao agente agressivo calor, é importante observar que o 

item 1.1.1 do Quadro Anexo ao Decreto n° 53.831/64 exigia, para o reconhecimento das 

condições especiais do labor, que a exposição fosse proveniente de fontes artificiais.  

20. A mesma exigência, no entanto, não foi reproduzida no item 2.0.4 do Anexo IV do 

Decreto n° 2.172/97 nem no item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto n° 3.048/99, os quais 

dispuseram apenas que o benefício seria devido na hipótese de trabalhos com exposição 

ao calor acima dos limites de tolerância estabelecidos na NR-15, da Portaria n° 

3.214/78. 

21. Esta NR-15/MTE, por sua vez, não trouxe qualquer exigência atinente a fontes 

artificiais. Pelo contrário. Em seu Anexo 3, ela dispõe que a exposição ao calor deve ser 

avaliada através do "Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo" - IBUTG, a ser 

definido por duas equações distintas: uma para ambientes externos ou internos sem 

carga solar, e outra para ambientes externos com carga solar. 

22. Senão vejamos: 

NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES 
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ANEXO III 

LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA EXPOSIÇÃO AO CALOR 

1. A exposição ao calor deve ser avaliada através do "Índice de Bulbo Úmido 

Termômetro de Globo" - IBUTG definido pelas equações que se seguem: 

Ambientes internos ou externos sem carga solar: 

IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tg 

Ambientes externos com carga solar: 

IBUTG = 0,7 tbn + 0,1 tbs + 0,2 tg 

onde: 

tbn = temperatura de bulbo úmido natural 

tg = temperatura de globo 

tbs = temperatura de bulbo seco. 

2. Os aparelhos que devem ser usados nesta avaliação são: termômetro de bulbo úmido 

natural, termômetro de globo e termômetro de mercúrio comum. 

3. As medições devem ser efetuadas no local onde permanece o trabalhador, à altura da 

região do corpo mais atingida. 

23. Daí se extrai que, à luz da NR-15/MTE, é possível o reconhecimento das condições 

especiais do labor exercido sob exposição a calor proveniente tanto de fontes artificiais 

quanto naturais, a depender apenas da comprovação da exposição do segurado a 

temperaturas superiores aos patamares estabelecidos no Anexo 3 da NR-15/MTE, 

calculadas de acordo com a fórmula correspondente a cada situação específica. 

24. Registre-se, por oportuno, que tal raciocínio não implica o reconhecimento das 

condições especiais do labor pela mera exposição do segurado à radiação solar. De 

forma alguma. O agente agressivo é o calor, demandando, portanto, uma análise 

quantitativa que demonstre a superação dos patamares estabelecidos no Anexo 3 da NR-

15/MTE, à luz do cálculo do IBUTG especificamente previsto para ambientes externos 

com carga solar. 

25. Esta foi, mutatis mutandis, a interpretação conferida pelo Tribunal Superior do 

Trabalho ao aludido Anexo 3 da NR-15/MTE. Conforme se extrai dos itens I e II da OJ 

da SDI1-1 n° 173, malgrado não seja devido o adicional de insalubridade ao trabalhador 

pela simples sujeição à radiação solar, é possível o reconhecimento de tal direito quando 

comprovada a sua exposição ao calor acima dos limites de tolerância, inclusive em 

ambiente externo com carga solar, quando atendidos os parâmetros previstos no Anexo 

3 da NR-15/MTE. 

26. Confira-se: 

173. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATIVIDADE A CÉU 

ABERTO. EXPOSIÇÃO AO SOL E AO CALOR. (redação alterada na 

sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) – Res. 186/2012, 



 
Poder Judiciário 

Conselho da Justiça Federal 

Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais 

 

DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 

I – Ausente previsão legal, indevido o adicional de insalubridade ao 

trabalhador em atividade a céu aberto, por sujeição à radiação solar 

(art. 195 da CLT e Anexo 7 da NR 15 da Portaria Nº 3214/78 do MTE). 

II – Tem direito ao adicional de insalubridade o trabalhador que exerce 

atividade exposto ao calor acima dos limites de tolerância, inclusive em 

ambiente externo com carga solar, nas condições previstas no Anexo 3 

da NR 15 da Portaria Nº 3214/78 do MTE. 

27. É certo que tal paradigma trata do reconhecimento de direito de natureza trabalhista, 

feito por órgão com competência para apreciar temas alheios à esfera previdenciária. 

Não se pode olvidar, no entanto, que se afigura como valiosa fonte de interpretação de 

legislação trabalhista expressamente incorporada para fins de aposentadoria especial, a 

teor dos Decretos n° 2.172/97 e n° 3.048/99, conforme aludido alhures.   

28. Diante deste panorama, é de se concluir, como corolário, que após o advento do 

Decreto n° 2.172/97 se tornou possível o reconhecimento das condições especiais do 

labor exercido sob exposição ao calor proveniente de fontes naturais, desde que 

comprovada a superação dos patamares de estabelecidos no Anexo 3 da NR-15/MTE, 

calculado o IBUTG de acordo com a fórmula prevista para ambientes externos com 

carga solar. 

29. Não merece, pois, prosperar a tese do INSS também neste ponto. 

30. Isto posto, CONHEÇO apenas em parte o Pedido de Uniformização e, neste ponto, 

NEGO-LHE PROVIMENTO.  

31. É como voto. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.  

Brasília, 27 de abril de 2017. 

 

 

GISELE CHAVES SAMPAIO ALCÂNTARA 

Juíza Federal 

 

 

 

 

 


