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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 

5000416-66.2013.4.04.7213/SC 

RELATOR: JUIZ FEDERAL GERSON LUIZ ROCHA 

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

REQUERIDO: EDILSON FERNANDO SABINO 

RELATÓRIO 

Trata-se de INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO interposto pela parte 

ré, com fundamento no art. 14, §2º, da Lei nº 10.259/2001, em face de acórdão prolatado 

pela Turma Recursal de Santa Catarina. 

Argumenta que o referido acórdão, ao reconhecer como especial os 

períodos de 06/03/1997 a 30/11/1999 e de 02/05/2000 a 15/03/2012, durante os quais o 

autor exerceu a função de soldador, decidiu em contrariedade com o entendimento da 

Turma Recursal de São Paulo (processo nº 0001000-83.2014.4.03.6318), nos termos do 

qual não é possível o enquadramento como especial de atividade sujeita à exposição a 

radiação não-ionizante, após 05/03/1997. 

Não foram apresentadas contrarrazões. 

O recurso foi admitido na origem. 

É o breve relatório. 

VOTO 

O recurso é tempestivo. 

O acórdão combatido decidiu a questão submetida à uniformização, nos 

termos seguintes: 

No caso concreto, a sentença analisou os tempos de atividade especial, 

impugnados em grau recursal, nos seguintes termos:  

Período de 01.06.1990 até 30.11.1999 - soldador - Ferramenta 

Santa Catarina Ltda.: o formulário apresentado indica que na 

atividade havia exposição a ruído com intensidade variando entre 

82 e 93 dB(A) (pág. 3, PROCADM13, evento 1). Todavia, o Laudo 

Técnico de Condições Ambientais elaborado pela empregadora 

indica que o ruído alternava entre 82 e 84 dB(A) (pág. 14, LAU4, 

evento 1). Ressalto que as radiações não ionizantes, que são as que 
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não produzem ionizações, ou seja, não possuem energia capaz de 

produzir emissão de elétrons de átomos ou moléculas com as quais 

interagem, não ensejam o reconhecimento da especialidade, diante 

da ausência de previsão desse agente físico dentre os agentes 

nocivos elencados no anexo do Decreto nº 83.080/79. Desse modo, 

somente é possível o reconhecimento da especialidade até 

05.03.1997.  

Período de 02.05.2000 até 15.03.2012 - soldador - Ferramenta 

Santa Catarina Ltda.: o formulário apresentado indica que na 

atividade havia exposição a ruído com intensidade variando entre 

82 e 93 dB(A) (pág. 3, PROCADM13, evento 1). Todavia, o Laudo 

Técnico de Condições Ambientais elaborado pela empregadora 

indica que o ruído alternava entre 82 e 84 dB(A) (pág. 14, LAU4, 

evento 1). Ressalto que as radiações não ionizantes, que são as que 

não produzem ionizações, ou seja, não possuem energia capaz de 

produzir emissão de elétrons de átomos ou moléculas com as quais 

interagem, não ensejam o reconhecimento da especialidade, diante 

da ausência de previsão desse agente físico dentre os agentes 

nocivos elencados no anexo do Decreto nº 83.080/79. Desse modo, 

não é possível o reconhecimento da especialidade.  

Primeiramente, não merece prosperar o pleito da parte autora referente à 

extinção do feito sem resolução do mérito quanto pedido de 

reconhecimento da especialidade dos períodos de 06/03/1997 a 

30/11/1999 e de 02/05/2000 a 15/03/2012, uma vez que, diversamente 

daquilo que foi alegado em sede recursal, há, sim, prova material 

suficiente para análise da condição especial do labor em questão, tais 

como formulários e laudo técnico elaborado pela empresa empregadora.  

Na sequência, assiste razão às alegações da parte autora acerca da 

especialidade dos períodos de 06/03/1997 a 30/11/1999 e de 02/05/2000 

a 15/03/2012 em razão da exposição habitual e permanente a radiação 

não ionizante (proveniente de processo de soldagem), conforme consta 

expressamente dos formulários e do laudo técnico (evento 1 - procadm13, 

fl. 3 e LAU4, fl. 14) - sendo que esse último documento, inclusive, 

menciona o nome do requerente como empregado em função de 'soldador'. 

Notadamente quanto à radiação não ionizante, esta Turma Suplementar 

aplica o entendimento de que, não obstante a ausência de previsão nos 

Decretos n. 2.172/97 e 3.048/99, aquela enseja o reconhecimento da 

especialidade, tendo em vista não ser exaustivo o rol previsto pelos 

decretos de regência. Nesse sentido:  
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INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

SERVIÇO / CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. 

EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS NÃO PREVISTOS NA 

LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECRETOS 

REGULAMENTADORES. ROL EXEMPLIFICATIVO. 1. A relação 

de agentes nocivos prevista nos decretos regulamentadores não é 

exaustiva, mas exemplificativa, sendo possível o reconhecimento da 

especialidade de tempo de serviço em razão da exposição de agentes 

não previstos expressamente na legislação previdenciária, desde 

que comprovado o prejuízo à saúde ou à integridade física do 

trabalhador. 2. Incidente de uniformização de jurisprudência [do 

INSS] conhecido e não provido (IUJEF nº 5001941- 

53.2012.404.7202, Relatora p/ Acórdão Juíza Federal Flávia da 

Silva Xavier, D.E. 28/05/2012) 

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. TEMPO 

ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A POEIRAS ORGÂNICAS DE FIOS 

TÊXTEIS. DECRETO N. 2.172/1997 E DECRETO N.3.048/1999 

QUE NÃO MENCIONAM TAL AGENTE NOCIVO. APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 198, DO EXTINTO TFR. RECONHECIMENTO DA 

ESPECIALIDADE. POSSIBILIDADE. 1. É possível o 

reconhecimento da especialidade da atividade com exposição a 

agente agressivo não contemplado nos Decretos regulamentadores 

da atividade especial, desde que a exposição e a agressividade do 

agente estejam comprovadas por perícia judicial ou laudo técnico. 

2. Recurso provido. (IUJEF nº 0003529- 12.2009.404.7195, Relator 

p/ Acórdão Juiz Federal João Batista Brito Osório, D.E. 

29/06/2012)  

O Egrégio TRF da 4ª Região também tem decidido favoravelmente ao 

reconhecimento de tempo especial nos casos de exposição a radiações não 

ionizantes, conforme se deduz do julgado que segue:  

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO E CÔMPUTO DE 

TEMPO RURAL E URBANO ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL PARCIALMENTE CONFIGURADO. NOCIVIDADE 

COMPROVADA. RUÍDO E RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES. 

ESPECIALIDADE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS. CONSECTÁRIOS 

LEGAIS. IMPLANTAÇÃO. VERBA ADVOCATÍCIA. CUSTAS. [...]. 

6. Certamente, a exposição a radiações não ionizantes enseja o 
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reconhecimento do tempo de serviço como especial. [...]. (TRF4, 

APELREEX nº 5010633-98.2013.404.7107, Quinta Turma, Relator 

p/ Acórdão Luiz Antonio Bonat, juntado aos autos em 16/12/2015)  

Sendo assim, a reforma da sentença para que seja reconhecida a 

especialidade dos períodos de 06/03/1997 a 30/11/1999 e de 02/05/2000 

a 15/03/2012 pela exposição a radiação não ionizante é medida que se 

impõe.  

Vale ressaltar que, conforme entendimento desta Turma Suplementar, não 

restou comprovado o uso de EPI eficaz para a exposição a radiação não 

ionizante, porquanto o campo '15.9' do respectivo formulário não se 

encontra integralmente preenchido de forma positivo, assim como não há 

qualquer indicação do respectivo Certificado de Aprovação (CA) do 

equipamento de proteção individual, inclusive no laudo técnico (evento 1 

- procadm13, fl. 3 e LAU4, fl. 14) - situação essa que impossibilita o 

convencimento favorável acerca de seu efetivo uso. 

  

O precedente da Turma Recursal de São Paulo, por sua vez, assim dirimiu 

a questão: 

A natureza especial dos períodos de 15.09.1989 a 28.04.1995 (Prefeitura 

Municipal de Franca) e de 29.04.1995 a 05.03.1997 (Prefeitura Municipal 

de Franca) também está caracterizada nestes autos, em face da 

comprovação do efetivo exercício das funções de “Soldador”, conforme 

Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP emitido pelo empregador, 

que atesta expressamente o exercício de funções correlatas, com uso de 

solda elétrica e a oxiacetileno (fls. 37/38 do arquivo n.º 2, de 25.03.2014). 

Insto porque, a profissão de “Soldador” está enquadrada no código 

código 2.5.3 do quadro anexo ao Decreto n.º 53.831/1964 (soldagem, 

galvanização, calderaria) e no código 2.5.1 do Decreto n.º 83.080/1979 

(indústrias metalúrgicas e mecânicas), devendo ter sua natureza especial 

reconhecida quando exercida anteriormente a 05.03.1997 (ocasião em 

que a legislação previdenciária, por força do Decreto n.º 2.172/97, deixou 

de prever o enquadramento de períodos de trabalho como 

especiais exclusivamente em razão da profissão/função desempenhada 

pelo trabalhador, sendo necessária, a partir de então, a comprovação de 

efetiva exposição a agentes agressivos à saúde, atestada por profissional 

habilitado - Médico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho). Tendo em 

vista que o enquadramento deste período se dá pela profissão/função 

exercida pelo autor (Soldador), cuja natureza especial estava amparada 

na legislação de regência vigente à época, e não pela exposição a agentes 
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nocivos à saúde, tenho por desnecessária qualquer análise acerca da 

eficácia, ou não, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 

(...) 

O período de 06.03.1997 a 03.05.2009 (Prefeitura Municipal de Franca) 

também não possui natureza especial. Conforme já destacado nestes 

autos, a legislação previdenciária em vigor após a edição do Decreto n.º 

2.172, de 05 de março de 1997, deixou de classificar atividades 

profissionais como especiais por mero enquadramento, isto é, 

exclusivamente em razão da função/profissão exercida pelo segurado. A 

partir de então, passou a ser necessária a comprovação de efetiva 

exposição, de modo habitual e permanente, a agentes físicos, químicos ou 

biológicos potencialmente nocivos à saúde do trabalhador, devidamente 

atestada por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do 

Trabalho. 

Nesse passo, embora o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP 

emitido pelo empregador (fls. 37/38 do arquivo n.º 2, de 25.03.2014) 

indique exposição a ruído, radiações não ionizantes e fumos metálicos, 

nenhum deles configura as atividades desempenhadas pelo autor como 

especiais. Explico. 

(...) 

Exposição a radiações não ionizantes não atribuem natureza especial ás 

atividades. O item 2.0.3 do Anexo IV do Decreto n.º 3.048/99 classifica 

como especiais apenas as atividades sujeitas à exposição a radiações 

ionizantes. Radiações não ionizantes, conforme indica o PPP, que são 

aquelas que estão sempre a nossa volta, provenientes da luz, do calor e 

ondas eletromagnéticas (rádio, TV, etc.), às quais todos estamos 

submetidos no dia a dia, não conferem natureza especial ao trabalho. 

Para que seja possível o enquadramento pelo agente físico calor, é 

necessária a comprovação de exposição habitual e permanente a 

temperaturas acima de 28ºC. Novamente, não consta no documento 

qualquer medição. 

(...) 

(Processo nº 0001000-83.2014.4.03.6318, Rel. Juiz Federal Marcio 

Rached Millani, 8ª TR São Paulo, julgado em 03/08/2016). 
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Houve o devido cotejo analítico (RITNU, art. 15, I) e a divergência está 

devidamente demonstrada, haja vista que o acórdão combatido e o paradigma invocado 

apresentam entendimentos conflitantes com relação ao reconhecimento da especialidade 

do trabalho sujeito à radiação não-ionizante, após 05/03/1997.  

Passo, portanto, ao exame do mérito. 

Acerca do enquadramento da atividade especial, o STJ, em julgamento 

representativo de controvérsia, fixou a tese de que "as normas regulamentadoras que 

estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são 

exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a 

legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho 

seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3º, 

da Lei nº 8.213/1991)". Confira-se o teor do referido julgado: 

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E 

RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE ELETRICIDADE. 

SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997 (ANEXO IV). ARTS. 57 E 58 

DA LEI 8.213/1991. ROL DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. 

CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES PREJUDICIAIS NÃO 

PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. SUPORTE 

TÉCNICO MÉDICO E JURÍDICO. EXPOSIÇÃO PERMANENTE, NÃO 

OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3º, DA LEI 8.213/1991). 

1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela autarquia previdenciária 

com o escopo de prevalecer a tese de que a supressão do agente 

eletricidade do rol de agentes nocivos pelo Decreto 2.172/1997 (Anexo IV) 

culmina na impossibilidade de configuração como tempo especial (arts. 

57 e 58 da Lei 8.213/1991) de tal hipótese a partir da vigência do citado 

ato normativo. 

2. À luz da interpretação sistemática, as normas regulamentadoras que 

estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do 

trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor 

que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como 

prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não 

ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3º, da Lei 

8.213/1991). Precedentes do STJ. 

3. No caso concreto, o Tribunal de origem embasou-se em elementos 

técnicos (laudo pericial) e na legislação trabalhista para reputar como 

especial o trabalho exercido pelo recorrido, por consequência da 

exposição habitual à eletricidade, o que está de acordo com o 

entendimento fixado pelo STJ. 

4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 

543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. 
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(REsp 1306113/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 14/11/2012, DJe 07/03/2013) 

  

Da mesma forma, esta Turma Nacional de Uniformização, também em 

julgamento representativo de controvérsia (PEDILEF nº 5001238-

34.2012.4.04.7102/RS, Rel. Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carra, julgado em 

06/08/2014, DOU 26/09/2014, seção 1, pág. 151 a 227), firmou a tese de que é possível 

o reconhecimento da especialidade do período laborado com exposição à eletricidade, 

após a edição do Decreto nº 2.172/97, mesmo ante a ausência de previsão expressa do 

referido agente nocivo no Decreto citado. 

Em relação à radiação, na vigência do Decreto nº 53.831/64, não havia 

distinção entre a radição ionizante e a radiação não ionizante como agente nocivo à 

saúde do trabalhador, não obstante o Decreto nº 83.080/79 tenha restringido o fator 

nocivo apenas à radiação ionizante. Os Decretos nºs 2.172/97 e 3.048/99, por sua vez, 

indicam apenas a radiação ionizante como fator nocivo à saúde ou à integridade física 

do obreiro. 

Não obstante a ausência de previsão expressa nos Decretos nºs 2.172/97 e 

3.048/99, considerando a jurisprudência consolidada no sentido de que o rol de agentes 

nocivos previsto em tais regulamentos é exemplificativo, de sorte que, demonstrada 

mediante prova técnica que há efetiva exposição a outros agentes nocivos ali não 

previstos expressamente, que mostrem-se prejudicais à saúde ou à integridade física do 

trabalhador, é possível o reconhecimento da atividade especial. 

No caso em apreço, estas premissas foram seguidas pela Turma Recursal 

de origem, a qual considerou que o rol previsto pelos decretos de regência não é 

exaustivo, o que possibilitou o reconhecimento da especialidade das atividades 

desenvolvidas pelo autor, com base no conjunto probatório estabelecido nos autos. 

Acrescento que, no caso do agente nocivo radiação, a literatura 

especializada acentua o caráter extremamente nocivo da radiação ionizante, todavia, não 

afasta o potencial nocivo também da radiação não ionizante, embora em menor grau do 

que aquela, de modo que para efeito de uniformização, penso que deve restar assentada 

a seguinte tese jurídica: O período laborado após o Decreto nº 2.172/97, com exposição 

à radiação não ionizante, comprovadamente prejudicial à saúde ou à integridade física 

do trabalhador mediante prova técnica, pode ser considerada para efeitos de conversão 

de tempo de serviço especial em tempo de serviço comum. 

Ante o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao 

incidente de uniformização. 
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GERSON LUIZ ROCHA 

Juiz Relator 
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EDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
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RELATOR: JUIZ FEDERAL GERSON LUIZ ROCHA 
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EMENTA 

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE 

ESPECIAL. SOLDADOR. RADIAÇÃO NÃO-IONIZANTE. 

AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO AGENTE NOCIVO NO DECRETO 

Nº 2.172/97. ROL DE ESPECIALIDADES E AGENTES NOCIVOS 

NÃO TAXATIVO. CARACTERIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO 

HABITUAL E PERMANENTE. POSSIBILIDADE. 

1.  O STJ, em julgamento representativo de controvérsia, fixou a tese de 

que "as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e 

atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo 

ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação 

correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o 

trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições 

especiais (art. 57, § 3º, da Lei nº 8.213/1991)". 

2. Em relação à radiação, na vigência do Decreto nº 53.831/64, não havia 

distinção entre a radição ionizante e a radiação não ionizante como 

agente nocivo à saúde do trabalhador, não obstante o Decreto nº 83.080/79 

tenha restringido o fator nocivo apenas à radiação ionizante. Os Decretos 

nºs 2.172/97 e 3.048/99, por sua vez, indicam apenas a radiação 

ionizante como fator nocivo à saúde ou à integridade física do obreiro. 

3. Não obstante a ausência de previsão expressa nos Decretos nºs 2.172/97 

e 3.048/99, considerando a jurisprudência consolidada no sentido de que 

o rol de agentes nocivos previsto em tais regulamentos é exemplificativo, 

uma vez demonstrada mediante prova técnica que há efetiva exposição a 

outros agentes nocivos ali não previstos expressamente, que mostrem-se 

prejudicais à saúde ou à integridade física do trabalhador, é possível o 

reconhecimento da atividade especial. 

4. No caso do agente nocivo radiação, a literatura especializada acentua o 

caráter extremamente nocivo da radiação ionizante, todavia, não afasta o 
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potencial nocivo também da radiação não ionizante, embora em menor 

grau do que aquela. 

5. Em consequência firma-se a seguinte tese jurídica: O período laborado 

após o Decreto nº 2.172/97, com exposição à radiação não ionizante, 

comprovadamente prejudicial à saúde ou à integridade física do 

trabalhador mediante prova técnica, pode ser considerada para efeitos 

de conversão de tempo de serviço especial em tempo de serviço comum. 

6. Incidente de uniformização conhecido e desprovido. 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização, por maioria, decidiu NEGAR 

PROVIMENTO ao incidente de uniformização nos termos do voto do(a) Juiz(a) 

Relator(a). Vencidos os Juízes Federais Gisele Sampaio e Fábio Cesar Oliveira que 

davam provimento ao incidente. 

Porto Alegre, 14 de setembro de 2017. 

 

 


