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RELATÓRIO 

1. Trata-se de Pedido de Uniformização interposto pelo Autor em face Acórdão 
proferido pela Quarta Turma Recursal do Paraná que não reconheceu a 
especialidade do labor por enquadramento da categoria profissional, em períodos 
anteriores ao advento da Lei n° 9.032/95, quando o Demandante exerceu a 
atividade de "frentista". 

2. Eis as principais passagens da fundamentação do julgado: 

(...) No mérito, afirma o autor ser devido o reconhecimento do tempo 
de atividade especial no período de 01/08/1985 a 09/05/2012. 

No período de 01/08/1985 a 31/07/2007 o autor trabalhou como 
frentista e a partir de 01/08/2007 a 09/05/2012 como lubrificador 
na empresa Augusto Bassani & Cia. Ltda. 

(...) 

Para os períodos anteriores à edição da Lei nº 9.032/95 em que a 
parte autora trabalhou como frentista, não há possibilidade de 
reconhecimento do tempo de atividade especial por mero 
enquadramento em categoria profissional porque a atividade de 
frentista não consta nos anexos aos Decretos nº 53.831/64 e 
83.080/79. Logo, necessário que a parte autora comprove a 
exposição a agentes nocivos. 

Sempre houve a exigência da habitualidade da exposição a agentes 
nocivos. No entanto, é entendimento da TNU que para o 
reconhecimento do tempo de atividade especial antes da edição da 
Lei nº 9.032/95 não há necessidade de se comprovar a permanência 
da exposição, sendo indispensável apenas o reconhecimento de sua 



habitualidade: É assente tanto no âmbito do STJ quanto desta 
Turma Nacional que a dupla exigência da habitualidade e da 
permanência somente pode dar-se a partir de 29 de abril de 1995, 
quando entrou em vigor a Lei 9.032, que alterou a redação do § 3º 
do art. 57 da Lei 8.213/91. Considerando que o requisito 
permanência - no sentido de que é a exposição experimentada pelo 
segurado durante o exercício de todas as suas funções, inclusive as 
administrativas, desde que seja em ambiente de trabalho cuja 
nocividade tenha sido constatada - tem caráter restritivo, vedada é 
a sua aplicação retroativa. Aplicação do princípio do 'Tempus regit 
actum' (PEDILEF 200671950030230, JUIZ FEDERAL PAULO 
RICARDO ARENA FILHO, TNU, DOU 11/05/2012). 

No que diz respeito à atividade de frentista, o que se verifica é que 
a exposição a agentes nocivos químicos não se dava sequer de forma 
habitual, mas apenas de forma acidental mediante espirros. Logo, 
não há possibilidade de reconhecer o tempo de atividade como 
especial. (...)”. 

3. Defende o Recorrente, no entanto, que o entendimento sufragado no 
aludido decisum diverge daquele esposado por esta Turma Nacional de 
Uniformização (PEDILEF 0517252- 89.2012.405.8300), segundo o qual a 
atividade de frentista exercida até 28/04/1995 deve ter sua especialidade 
reconhecida por enquadramento profissional. Reconhecida tal especialidade, 
pugna pela reafirmação da DER, haja vista esta possibilidade em sede judicial, nos 
termos da decisão do TRF da 4ª Região quando do julgamento de Incidente de 
Assunção de Competência (TRF4 5007975-25.2013.404.7003, QUINTA 
TURMA, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, 18/04/2017). 

VOTO 

4. 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. 

5. Do cotejo entre o Acórdão combatido e o julgado paradigma, observo que está 
devidamente demonstrada a divergência de entendimento quanto ao direito 
material posto nos autos. Enquanto o julgado paradigma reputa ser possível o 
reconhecimento das condições especiais do labor exercido na função de "frentista" 
pela mera comprovação do exercício de tal atividade, o julgado recorrido entende 
que tal reconhecimento somente é possível mediante a comprovação da efetiva 
exposição a agentes agressivos previstos na legislação de regência. 

6. Tal controvérsia já foi devidamente apreciada nos autos do PEDILEF nº 
50095223720124047003 - Representativo de Controvérsia -, ocasião na qual esta 



Turma Nacional de Uniformização solidificou o entendimento de que não é 
possível o reconhecimento das condições especiais do labor do frentista em razão 
do mero exercício da atividade, dada a ausência de previsão desta categoria 
profissional no rol dos Decretos n.º 53.831/64 e 83.080/79. Ressalva-se, no 
entanto, a possibilidade do reconhecimento da especialidade quando comprovada 
por formulários próprios (SB-40 ou DSS 8030) ou laudo técnico (a partir do 
Decreto nº 2.172/97, de 05/03/97) a efetiva exposição a agentes agressivos 
previstos na legislação de regência. 

7. Confira-se a respectiva ementa: 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO FORMULADO PELO INSS. 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL. 
FRENTISTA. PERÍODO ANTERIOR AO DECRETO Nº 2.172/97. 
POSSIBILIDADE DESDE QUE COMPROVADO O EXERCÍCIO 
DA ATIVIDADE E CONTATO COM OS AGENTES NOCIVOS POR 
FORMULÁRIO OU LAUDO. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO 
LEGAL DE PERICULOSIDADE. ATIVIDADE NÃO CONSTANTE 
NO ROL DO DECRETO Nº 53.831/64 E DO DECRETO Nº 
83.080/79. INCIDENTE PROVIDO. 1. Prolatado acórdão pela 
Terceira Turma Recursal do Paraná, a qual negou provimento aos 
recursos do Autor e do INSS, para manter a sentença de parcial 
procedência, que determinou a conversão do período considerado 
especial (de 01.09.70 a 13.12.73) para comum. 2. Incidente de 
Uniformização de Jurisprudência interposto tempestivamente pelo 
INSS, com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001. 
Alegação de que o acórdão recorrido diverge do entendimento da 
TNU. 3. Incidente admitido na origem, sendo os autos distribuídos 
a esta Relatora. 4. Nos termos do art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, 
o pedido de uniformização nacional de jurisprudência é cabível 
quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito 
material proferidas por turmas recursais de diferentes regiões ou 
em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante da Turma 
Nacional de Uniformização ou do Superior Tribunal de Justiça. 5. 
Comprovada a divergência jurisprudencial, passo a analisar o 
mérito. 6. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de 
serviços prestados sob condições prejudiciais à saúde ou em 
atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e, 
cumprido os requisitos legais, confere direito à aposentadoria 
especial. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a 
condições prejudiciais à saúde sem que tenha complementado o 
prazo mínimo para aposentadoria especial, é permitida a conversão 
de tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, 
para fins de concessão de aposentadoria. 7. É assente na 
Jurisprudência que, em obediência ao princípio do “tempus regit 
actum”, deve-se aplicar a legislação vigente no momento da 
atividade laborativa. Deveras, no direito previdenciário, o direito 
apresenta-se adquirido no momento em que o segurado implementa 



as condições indispensáveis para a concessão do benefício, 
independentemente de apresentar o requerimento em data posterior. 
Aplicam-se a legislação e atos administrativos que lhe 
regulamentava, vigentes na época daquela implementação, diante 
da regra constitucional do artigo 5º, inciso XXXVI, e artigo 6º, §2º, 
da Lei de Introdução ao Código Civil. O direito adquirido à fruição 
de benefício (que somente existe se implementadas todas as 
condições legais) não se confunde com o direito adquirido à 
contagem especial de tempo (que se concretiza com a prestação de 
serviço com base na legislação da época). 8. O rol de agentes 
nocivos previstos nos Anexos I e II do Decreto nº 83.080/79 e no 
Anexo do Decreto nº 53.831/64, vigorou até a edição do Decreto nº 
2.172/97 (05/03/97), por força do disposto no art. 292 do Decreto nº 
611/92. Mas isso não impede que outros agentes não previstos 
nessas Normas sejam consideradas nocivas, posto que a 
Jurisprudência é assente no sentido de que esse rol é exemplificativo 
(REsp nº 1.306.113/SC, Recurso Representativo de Controvérsia). 9. 
Para a comprovação da exposição ao agente insalubre, tratando-se 
de período anterior à vigência da Lei n. 9.032/95, de 28/04/95, que 
deu nova redação ao art. 57 da Lei nº 8.213/91, basta que a 
atividade seja enquadrada nas relações dos Decretos 53.831/64 ou 
83.080/79 (presunção legal). 10. Desde a Lei nº 9.032/95, a 
comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes nocivos 
passou a ser realizada por intermédio dos formulários SB-40 e DSS-
8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador. 
Acrescenta-se que “a comprovação do exercício permanente (não 
ocasional, nem intermitente) somente passou a ser exigida a partir 
da Lei n 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º do art. 57 da Lei n. 
8.213/91” (AgRg no AgREsp nº 295.495/AL, Min. HUMBERTO 
MANTINS, DJe 15/04/2013). A TNU igualmente se manifestou no 
sentido de que há a necessidade de demonstração de habitualidade 
e permanência para as atividades exercidas somente depois do 
advento da Lei citada (PEDILEF 5002734-80.2012.4.04.7011, 
Representativo de Controvérsia, Rel. Juíza Federal KYU SOON 
LEE, DOU 23/04/2013). 11. Excetuados os agentes nocivos ruído e 
calor, cuja comprovação de sua exposição, sempre se exigiu laudo 
técnico, este passou a ser necessário para essa finalidade somente 
após a edição do Decreto nº 2.172/97, que entrou em vigor em 
05/03/97, regulamentando o disposto na Medida Provisória nº 
1.523/96, convertida na Lei nº 9.528/97 (AREsp 437140-PR, 
Rel. Min. Humberto Martins, D.O.E. 02/05/2014; Resp 1407890-
PR, Rel. Min. Herman Benjamin, D.O.E. 19/02/2014). A Lei nº 
9.728/98, dando nova redação aos §§ 1º e 2º, do artigo 58, da Lei nº 
8.213/91, apenas convalidou os atos praticados com base na medida 
provisória antecedente, mas a exigência de apresentação do laudo 
já havia sido regulamentada pelo Decreto nº 2.172/97. 12. Em que 
pese o posicionamento desta Turma no PEDILEF nº 
2007.50.52.000560-2, Ministro João Otávio Noronha, DOU 
22/03/13, no sentido de que “A partir da edição da Lei nº 9.032/95, 



isto é, 29/4/1995, passou a ser exigida comprovação da efetiva 
exposição a agentes nocivos mediante formulários SB-40 e DSS-80, 
o que perdurou até a MP n. 1.523/96, de 14/10/1996, quando se 
estipulou a necessidade de laudo técnico com o intuito de comprovar 
a exposição a agentes nocivos. Posteriormente, sobredita medida 
provisória foi convertida na Lei n. 9.528, de 10/12/1997.”, a Turma 
Nacional de Uniformização no julgamento do PEDILEF nº 
0024288-60.2004.4.03.6302, Rel. Juiz Gláucio Maciel, julgado em 
14/02/2014, DOU 14/03/2014, voltou a reconhecer que somente a 
partir da regulamentação da medida provisória pelo Decreto nº 
2.172/97, de 05/03/97, os laudos técnicos passaram a ser exigidos 
para a comprovação à exposição ao agente nocivo. 13. No caso em 
comento, o acórdão recorrido manteve a sentença que reconheceu a 
especialidade do labor sob o seguinte fundamento: “(...) Para 
comprovar o exercício de atividade especial, foi trazido aos autos 
cópia de CPTS, constando a anotação do período de 01/09/1970 a 
13/12/1973, junto à empresa Comercial de Combustíveis 
AUTOMAR Ltda. (Posto de Combustível), na condição de Frentista 
(evento 1 – CTPS7). Nessas condições, comprovado o exercício da 
atividade laborativa de Frentista em Posto de Combustíveis, é 
devido o enquadramento do período de 01/09/1970 a 13/12/1973 
como especial, nos termos e m que exposto na decisão 
recorrida.(...)”, grifei. A seguir, copio excerto da sentença mantida: 
“...(...) No caso dos autos, o autor requereu o reconhecimento do 
exercício de atividade especial no período de 01.09.1970 a 
13.12.1973, ao argumento de que desempenhou a função de frentista 
em posto de combustível. Não foram apresentados documentos 
técnicos relacionando os agentes nocivos no referido período, 
todavia, na CTPS, o autor encontra-se registrado como frentista 
(ctps7 – evento 1). Apesar da falta de documentação, entende-se que 
a atividade desempenhada pelo autor no período mencionado pode 
ser considerada como especial exclusivamente à luz do registro 
constante em CTPS, nos moldes do item 1.2.11 do Decreto 53.831/64 
(operações executadas com derivados tóxicos de carbono I. 
Hidrocarbonetos - gasolina e óleo diesel; e III. Álcoois – álcool 
etílico ou etanol), vez que o postulante atuava em contato direto com 
líquidos inflamáveis, o que permite o abrandamento da regra 
segundo a qual a especialidade das atividades trabalhistas só pode 
ser aferida mediante laudo pericial e formulário técnico. (...)”, 
grifei. 14. Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido divergiu 
da Jurisprudência desta Casa, conforme os acórdãos trazidos como 
paradigma – PEDILEF nº 2008.70.53.001307-2 (Rel. Juiz Federal 
Alcides Saldanha Lima, DOU 24/05/2011 ) e nº 2007.72.51.004347-
2 (Rel. Juiz Federal Eduardo André Brandão de Brito Fernandes, 
DJ 11/06/2010 ), que reconhecem a especialidade do labor, desde 
que devidamente comprovados, justamente porque a atividade de 
“frentista” não está enquadrado no rol dos Decretos nº 53.831/64 e 
n° 83.080/79. 15. Deveras, impossível a presunção de 
periculosidade do trabalho em posto de combustível, posto que a 



exposição a hicrocarbonetos e agentes nocivos similares pode se dar 
apenas de forma esporádica, daí a necessidade de formulário ou 
laudo, pois, repita-se, a atividade de “frentista” não consta do rol 
da Legislação pertinente. 16. Uma vez que as instâncias ordinárias 
somente acolheram parcialmente o pleito do Autor, justamente a da 
conversão do período de 01.09.70 a 13.12.73 (em que o autor 
apresentou CTPS com registro de “frentista”) e foram categóricas 
ao afirmar não existir formulários, laudos ou outros documentos a 
comprovar o contato do Autor com os agentes nocivos, na atividade 
frentista (apenas a CTPS), entendo despiciendo o retorno dos autos 
para os fins da Questão de Ordem nº 20, da TNU. 17. Diante do 
quanto exposto, vislumbrada divergência jurisprudencial, dou 
provimento ao Incidente para (i) firmar a tese de que não há 
presunção legal de periculosidade da atividade do frentista e 
possível o reconhecimento da especialidade e consequente 
conversão para tempo comum, desde que comprovado por 
formulários próprios (SB-40 ou DSS 8030) ou laudo técnico (a 
partir do Decreto nº 2.172/97, de 05/03/97); (ii) julgar improcedente 
o pedido formulado pelo Autor, nos termos do artigo 269, inciso I, 
do CPC. 18. Julgamento nos termos do artigo 7º, inciso VII, alínea 
“a”, do RITNU, servindo como representativo de controvérsia. 
(PEDILEF 50095223720124047003, Rel. JUÍZA FEDERAL KYU 
SOON LEE, DOU 26/09/2014 PÁG. 152/227). 

8. Verifica-se, portanto, que o Acórdão recorrido alinha-se à Jurisprudência desta 
Casa, portanto, inexorável incidência da Questão de Ordem nº 13 da TNU, 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. Releva pontuar, por fim, que a análise da tese acerca da reafirmação da DER 
afigura-se prejudicada em face do não conhecimento da alegada especialidade, 
além do que, não fora devidamente prequestionada na Instância a quo, situação 
que reclamaria incidência das Questões de Ordem nº 10 e 35 desta TNU. 
Acrescente-se ainda que julgados oriundos dos Tribunais Regionais Federais não 
servem como paradigmas em incidente de uniformização, nos termos do art. 14, § 
2º, da Lei nº 10.259/01 10. 

10. Posto isso, voto por NÃO CONHECER do incidente, nos termos da Questão 
de Ordem nº 13 da TNU. 

GISELE CHAVES SAMPAIO ALCANTARA 
JUÍZA FEDERAL 
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VOTO DIVERGENTE 

1. Adoto o relatório do voto redigido pela Exma. Juíza Federal Relatora. Contudo, 
divirjo de suas conclusões, por entender que o acórdão recorrido diverge do 
precedente firmado no julgamento do PEDILEF 0021482220104036302, que 
melhor se ajusta à orientação perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça. 

2. Destaco quea Turma Nacional de Uniformização, inicialmente, afirmou que a 
atividade do frentista não se subsume à categoria profissional especial, motivo por 
que o segurado "deve comprovar a exposição habitual e permanente dos 
trabalhadores a agentes químicos derivados do petróleo – óleo diesel, gasolina e 
lubrificantes – e alcoóis, os quais constam no código 1.2.11 do anexo ao Decreto 
nº. 53.831/64 e no código 1.1.10 do anexo ao Decreto 83.080/79" (PEDILEF 
200870530013072, Rel. Juiz Federal Alcides Saldanha Lima, DOU 24/05/2011). 
Entretanto, no julgamento do PEDILEF 0021482220104036302 (Rel. Juíza 
Federal Ângela Cristina Monteiro, DOU 13/09/2016), este colegiado deixou de 
conhecer o recurso, com supedâneo na sua Questão de Ordem n. 24, por 
compreender que o acórdão recorrido alinhava-se à jurisprudência do STJ ao 
aduzir que a "exposição a hidrocarbonetos é inerente ao exercício da atividade de 
frentista, o que permite o seu enquadramento desde que efetivamente 
demonstrado". 

3. Não obstante a oscilação da jurisprudência da Turma Nacional de 
Uniformização, observo que o precedente firmado no julgamento do PEDILEF 
0021482220104036302 (Rel. Juíza Federal Ângela Cristina Monteiro, DOU 
13/09/2016) é o que melhor se ajusta à orientação perfilhada pelo Superior 
Tribunal de Justiça, que admite a possibilidade de subsunção da atividade do 
frentista à exposição ao agente nocivo previsto no código 1.2.11, do anexo ao 
Decreto nº. 53.831/64, e no código 1.1.10 do anexo ao Decreto 83.080/79, sendo 



somente exigida prova de efetiva exposição aos agentes nocivos a partir da 
publicação da Lei n. 9.528, de 10 de dezembro de 1997. A propósito, colaciono a 
ementa do acórdão prolatado pelo STJ em julgamento do RESP 422.616/RS 
(Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 24/05/2004): 

PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - APOSENTADORIA POR TEMPO 
DESERVIÇO - AFRONTA À LICC - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO 
- MATÉRIACONSTITUCIONAL - CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM 
COMUM -POSSIBILIDADE - LEI 8.213/91 - LEI 9.032/95 - LAUDO 
PERICIALINEXIGÍVEL ATÉ O ADVENTO DA LEI 9.528, DE 10.12.97 - VERBA 
HONORÁRIA- SÚMULA 111/STJ. 

- Inicialmente, não compete a esta Corte de UniformizaçãoInfraconstitucional 
analisar suposta afronta ao direito adquirido,ao ato jurídico perfeito e à coisa 
julgada, com fundamento na Lei deIntrodução ao Código Civil – LICC, 
porquanto, com a promulgação daConstituição Federal de 1988, estes institutos 
alçaram statusconstitucional (art. 5º, XXXVI), sendo nela expressamente 
previstos. 

- Quanto à conversão do tempo especial em comum, no caso em exame,os 
períodos controvertidos foram compreendidos entre 01.03.73 a31.08.75; 
01.07.76 a 30.09.87 e 02.10.87 a 20.7.99, trabalhadospelo autor como frentista, 
junto à bombas de combustíveis, atividadereconhecidamente insalubre. 

- A Lei nº 9.032/95 que deu nova redação ao art. 57 da Lei 
8.213/91acrescentando seu § 5º, permitiu a conversão do tempo de 
serviçoespecial em comum para efeito de aposentadoria especial. Em setratando 
de atividade que expõe o obreiro a agentes agressivos, otempo de serviço 
trabalhado pode ser convertido em tempo especial,para fins previdenciários. 

- A necessidade de comprovação da atividade insalubre através delaudo pericial, 
foi exigida após o advento da Lei 9.528, de 10.12.97, que convalidando os atos 
praticados com base na Medida Provisória nº 1.523, de 11.10.96, alterou o § 1º, 
do art. 58, da Lei 8.213/91, passando a exigir a comprovação da efetiva 
exposição dosegurado aos agentes nocivos, mediante formulário, na forma 
estabelecida pelo INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em 
laudo técnico das condições ambientais do trabalho, expedidopor médico do 
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.Tendo a mencionada lei 
caráter restritivo ao exercício do direito,não pode ser aplicada à situações 
pretéritas, portanto no caso em exame, como a atividade especial foi exercida em 
períodoscompreendidos entre 01.03.73 a 31.08.75; 01.07.76 a 30.09.87 
e02.10.87 a 20.07.99, por força da Lei nº 9.528/97, a conversão é admissível 
somente até 10.12.97, por não estar sujeita à restrição legal.Por outro lado, o 
tempo de serviço especial exercido no período entre 11.12.97 a 20.7.99, não pode 
ser enquadrado como especial,dada a ausência de laudo pericial 

- No que se refere à incidência dos honorários advocatícios,conforme 
interpretação conferida à Súmula 111/STJ, nas açõesprevidenciárias, a verba 
honorária incide apenas sobre as parcelasvencidas, não podendo estender-se a 
qualquer espécie de débitovincendo, considerando-se como termo final, a 
prolação da sentençamonocrática. 



- Precedentes desta Corte. 

- Recurso parcialmente conhecido e nesta parte provido, parareconhecer a 
conversão do tempo de serviço especial em comum,somente nos períodos 
compreendidos entre 01.03.1973 a 31.08.75;01.07.76 a 30.09.87 e 02.10.87 a 
10.12.1997 e determinar aincidência dos honorários advocatícios sobre as 
parcelas vencidas,até a data da prolação da sentença monocrática, em 
consonância com aSúmula 111/STJ. 

4. Observo que a “reafirmação da DER” é aceita pela Turma Nacional de 
Uniformização, valendo, a propósito, a transcrição da ementa do acórdão prolatado 
em julgamento do PEDILEF 00015903220104036308 (Rel. Juíza Federal Susana 
Sbrogio Gália, DOU 01/04/2016, pp. 159/258): 

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA 
PARTE AUTORA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 
REAFIRMAÇÃO DA DER. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA DEMANDA. 
POSSIBILIDADE. INCIDENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RETORNO À 
ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO UNIFORMIZADO. 1. 
Trata-se de pedido de uniformização de interpretação de lei federal apresentado 
pela parte autora contra acórdão de Turma Recursal da Seção Judiciária de São 
Paulo, que reformou parcialmente a sentença para reconhecer o exercício de 
atividade especial e conceder a aposentadoria por tempo de contribuição em 
coeficiente proporcional. 2. No incidente de uniformização alega a parte autora 
que permaneceu recolhendo contribuições previdenciárias após a entrada do 
requerimento administrativo, de sorte que, no curso da ação, completou os 
requisitos para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição 
integral. 3. Aponta como paradigmas decisões da 1ª Turma Recursal do Distrito 
Federal (DF), da 1ª Turma Recursal da seção Judiciária do Rio Grande do Sul 
(RS) e do E. Superior Tribunal de Justiça (STJ). 4. O incidente de uniformização 
foi admitido. 5. Verifico que houve pedido expresso para percepção do benefício 
nos termos do art. 462 do CPC, já na petição inicial. 6. Na sentença, foram 
reconhecidos períodos de tempo de serviço especial, sem, contudo, conceder à 
parte requerente o benefício de aposentadoria. Contra esta decisão foi interposto 
recurso inominado, em que formulado pedido de cômputo superveniente de 
tempo de serviço laborado no curso da demanda. 7. No acórdão (documento 43), 
foi declarado o direito ao gozo de aposentadoria por tempo de contribuição 
proporcional desde a DER, pois a parte autora totalizou 33 anos, 9 meses e 5 
dias de tempo de contribuição, sem menção ao cômputo de tempo de serviço no 
curso do processo. 8. Com a oposição de embargos de declaração, a Turma 
Recursal pronunciou-se acerca do pedido de reafirmação da DER, ou cômputo 
de contribuições posteriores à entrada do requerimento administrativo, da 
seguinte forma: “Ressalto que uma vez requerido o benefício, verifica-se o 
preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício em três datas: até a 
vinda da EC 20/98; até a Lei 9.876/99 e na DER. Apurado o valor da RMI com 
base na legislação vigente nessas datas, concede-se o mais vantajoso. Quanto à 
reafirmação da DER, ela é admitida nos casos em que o segurado não preenche 
os requisitos na entrada do requerimento, mas preenche no decorrer do processo, 
nessas situações, por economia processual, tem-se admitido a reafirmação da 
DER. No presente feito, o embargante somente preencheu os requisitos para a 
concessão do benefício na data de entrada do requerimento administrativo. 



Assim, não há que se falar no mais vantajoso porque não preencheu os requisitos 
na data da EC 20/98 e na véspera da Lei 9.876/99.” 9. Sendo assim, houve 
divergência com relação à decisão-paradigmática da Turma Recursal do RS, 
pois foi declarada a impossibilidade de aproveitamento de tempo de contribuição 
transcorrido no curso do processo, ainda que para fins de concessão da 
aposentadoria na modalidade integral. Destaco excerto da decisão 
paradigmática, conforme segue: “O disposto no artigo 462 do CPC autoriza o 
juiz a incluir tempo de serviço posterior à data da entrada do requerimento para 
concessão de benefício previdenciário, desde que tais períodos estejam 
devidamente registrados no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, 
consoante interpretação do Artigo 29-A da Lei 8.213/91.” 10. Portanto, o 
incidente de uniformização demonstra-se passível de conhecimento. 11. No 
mérito, a 2ª.Turma Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento, na linha 
da jurisprudência consolidada naquela Corte, no sentido de que “o fato 
superveniente contido no artigo 462 do CPC deve ser considerado no momento 
do julgamento a fim de evitar decisões contraditórias e prestigiar os princípios 
da economia processual e da segurança jurídica”(AgRg nos EDcl no REsp 
1457154 / SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12/02/2016). 
Isso, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e pedido inicial, não 
podendo importar alteração nos limites da demanda inicialmente estabelecidos 
(REsp. 1420700 / RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 
28/05/2015). Especificamente acerca do cômputo de tempo de contribuição no 
curso da demanda, pronunciou-se a 1ª.Turma daquela Corte, in litteris: 
“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO DA CARÊNCIA APÓS O 
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. RECURSO ESPECIAL 
PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de 
que não constitui julgamento extra ou ultra petita a decisão que, verificando a 
inobservância dos pressupostos para concessão do benefício pleiteado na inicial, 
concede benefício diverso por entender preenchidos seus requisitos. 2. O art. 687 
e 690 da Instrução Normativa INSS/PRES 77, de 21 de janeiro de 2015, que 
repete as já consagradas proteções ao segurado dispostas em Instruções 
Normativas anteriores, dispõe que, se o postulante de uma prestação 
previdenciária preenche os requisitos legais somente após o pedido, o ente 
autárquico reconhece esse fato superveniente para fins de concessão do 
benefício, fixando a DIB para o momento do adimplemento dos requisitos legais. 
3. Essa mesma medida deve ser adotada no âmbito do processo judicial, nos 
termos do art. 462 do CPC, segundo o qual a constatação de fato superveniente 
que possa influir na solução do litígio deve ser considerada pelo Tribunal 
competente para o julgamento, sendo certo que a regra processual não se limita 
ao Juízo de primeiro grau, porquanto a tutela jurisdicional, em qualquer grau de 
jurisdição, deve solucionar a lide na forma como se apresenta no momento do 
julgamento. 4. As razões dessa proteção se devem ao fato de que os segurados 
não têm conhecimento do complexo normativo previdenciário, sendo certo que a 
contagem do tempo de serviço demanda cálculo de difícil compreensão até 
mesmo para os operadores da área. Além disso, não é razoável impor aos 
segurados, normalmente em idade avançada, que intentem novo pedido 
administrativo ou judicial, máxime quando o seu direito já foi adquirido e 
incorporado ao seu patrimônio jurídico. 5. Diante dessas disposições normativas 
e dos princípios da economia e da celeridade processual, bem como do caráter 
social das normas que regulamentam os benefícios previdenciários, não há óbice 



ao deferimento do benefício, mesmo que preenchidos os requisitos após o 
ajuizamento da ação. 6. Recurso Especial provido para julgar procedente o 
pedido de concessão de aposentadoria a partir de agosto de 2006.” (REsp. 
1296267 / RS, Rel. Min. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 
11/12/2015). 12. Por essa forma, tem-se que as duas Turmas integrantes da 1ª. 
Seção do STJ, com atribuição para a matéria, chancelam a possibilidade de 
considerar-se fato superveniente havido no curso da demanda, no respectivo 
julgamento, desde que não importe alteração do pedido e causa de pedir, como 
ocorre na hipótese em concreto. 13. Isso posto, em observância aos mencionados 
precedentes do E. STJ, cumpre a uniformização da jurisprudência deste 
colegiado no sentido de considerar fato superveniente o tempo de contribuição 
transcorrido no curso da lide, aplicando o disposto no art. 462 do CPC, com 
escopo à reafirmação da DER na data em que houver o preenchimento dos 
requisitos legais necessários para concessão do benefício pretendido pela parte 
autora, em conformidade com o acervo probatório dos autos e atentando aos 
limites da demanda. 14. O voto é por conhecer e dar parcial provimento ao 
incidente de uniformização de jurisprudência, determinando o retorno dos autos 
à Turma Recursal de origem para proceder à adequação à jurisprudência acima 
uniformização, aferindo a existência de elementos suficientes para cômputo de 
tempo de serviço posterior à DER. 

5. Posto isso, voto por conhecer e dar provimento ao Pedido de Uniformização 
para determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para adequação 
do julgado à orientação no sentido de que é possível a conversão da atividade 
especial de frentista para tempo comum, pelo mero enquadramento profissional, 
até 28/04/1995, bem como a aferição da existência de elementos suficientes para 
cômputo de tempo de serviço posterior à DER (Questão de Ordem TNU n. 20). 
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
5027683-07.2012.4.04.7000/PR 

RELATORA: JUÍZA FEDERAL GISELE CHAVES SAMPAIO ALCANTARA 

REQUERENTE: SEBASTIAO SIQUEIRA 
ADVOGADO: CLÁUDIA SALLES VILELA VIANNA 
ADVOGADO: MARIANA CARDOSO BOFF JUNG 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

 

VOTO-VISTA 

Na Sessão de 25/05/2018, ao apreciar os autos do processo em 
epígrafe, após o voto da Juíza Relatora Gisele Chaves Sampaio Alcantara,  não 
conhecendo do incidente e o voto divergente do Juiz Federal Fábio Cesar Oliveira 
conhecendo do incidente e lhe dando provimento, pedi vista para melhor análise 
dos autos. 

Verifica-se que o Pedido de Uniformização foi interposto pelo Autor 
em face Acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal do Paraná que não 
reconheceu a especialidade do labor por enquadramento da categoria profissional, 
em períodos anteriores ao advento da Lei n° 9.032/95, quando o demandante 
exerceu a atividade de "frentista". 

Defende o Recorrente que o entendimento da Turma de origem 
divergiria daquele esposado por esta Turma Nacional de Uniformização 
(PEDILEF 0517252- 89.2012.405.8300), segundo o qual a atividade de frentista 
exercida até 28/04/1995 deve ter sua especialidade reconhecida por 
enquadramento profissional.  

Conforme exposto no voto da Relatora: "Do cotejo entre o Acórdão 
combatido e o julgado paradigma, observo que está devidamente demonstrada a 
divergência de entendimento quanto ao direito material posto nos autos. Enquanto 
o julgado paradigma reputa ser possível o reconhecimento das condições especiais 
do labor exercido na função de "frentista" pela mera comprovação do exercício de 
tal atividade, o julgado recorrido entende que tal reconhecimento somente é 
possível mediante a comprovação da efetiva exposição a agentes agressivos 
previstos na legislação de regência". 



Portanto, a controvérsia circunscreve-se em saber se é possível o 
reconhecimento das condições especiais do labor do frentista em razão do mero 
exercício da atividade, em que pese a a ausência de previsão desta categoria 
profissional de forma expressa no rol dos Decretos n.º 53.831/64 e 83.080/79.  

Observo inicialmente que nos autos do PEDILEF nº 
50095223720124047003, julgado como Representativo de Controvérsia, esta 
TNU firmou a tese de que não há presunção legal de periculosidade da atividade 
do frentista  e que é possível o reconhecimento da especialidade e consequente 
conversão para tempo comum, desde que comprovado por formulários próprios 
(SB-40 ou DSS 8030) ou laudo técnico (a partir do Decreto nº 2.172/97, de 
05/03/97):  

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO FORMULADO PELO INSS. 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 
TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL. FRENTISTA. PERÍODO ANTERIOR AO 
DECRETO Nº 2.172/97. POSSIBILIDADE DESDE QUE COMPROVADO O 
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE E CONTATO COM OS AGENTES NOCIVOS 
POR FORMULÁRIO OU LAUDO. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL 
DE PERICULOSIDADE. ATIVIDADE NÃO CONSTANTE NO ROL DO 
DECRETO Nº 53.831/64 E DO DECRETO Nº 83.080/79. INCIDENTE 
PROVIDO. 1. Prolatado acórdão pela Terceira Turma Recursal do Paraná, a 
qual negou provimento aos recursos do Autor e do INSS, para manter a sentença 
de parcial procedência, que determinou a conversão do período considerado 
especial (de 01.09.70 a 13.12.73) para comum. 2. Incidente de Uniformização de 
Jurisprudência interposto tempestivamente pelo INSS, com fundamento no art. 
14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001. Alegação de que o acórdão recorrido diverge do 
entendimento da TNU. 3. Incidente admitido na origem, sendo os autos 
distribuídos a esta Relatora. 4. Nos termos do art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, 
o pedido de uniformização nacional de jurisprudência é cabível quando houver 
divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por 
turmas recursais de diferentes regiões ou em contrariedade a súmula ou 
jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização ou do Superior 
Tribunal de Justiça. 5. Comprovada a divergência jurisprudencial, passo a 
analisar o mérito. 6. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços 
prestados sob condições prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos 
superiores aos normais para o segurado e, cumprido os requisitos legais, confere 
direito à aposentadoria especial. Exercendo o segurado uma ou mais atividades 
sujeitas a condições prejudiciais à saúde sem que tenha complementado o prazo 
mínimo para aposentadoria especial, é permitida a conversão de tempo de 
serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de 
aposentadoria. 7. É assente na Jurisprudência que, em obediência ao princípio 
do “tempus regit actum”, deve-se aplicar a legislação vigente no momento da 
atividade laborativa. Deveras, no direito previdenciário, o direito apresenta-se 
adquirido no momento em que o segurado implementa as condições 
indispensáveis para a concessão do benefício, independentemente de apresentar 
o requerimento em data posterior. Aplicam-se a legislação e atos administrativos 
que lhe regulamentava, vigentes na época daquela implementação, diante da 
regra constitucional do artigo 5º, inciso XXXVI, e artigo 6º, §2º, da Lei de 
Introdução ao Código Civil. O direito adquirido à fruição de benefício (que 
somente existe se implementadas todas as condições legais) não se confunde com 



o direito adquirido à contagem especial de tempo (que se concretiza com a 
prestação de serviço com base na legislação da época). 8. O rol de agentes 
nocivos previstos nos Anexos I e II do Decreto nº 83.080/79 e no Anexo do 
Decreto nº 53.831/64, vigorou até a edição do Decreto nº 2.172/97 (05/03/97), 
por força do disposto no art. 292 do Decreto nº 611/92. Mas isso não impede que 
outros agentes não previstos nessas Normas sejam consideradas nocivas, posto 
que a Jurisprudência é assente no sentido de que esse rol é exemplificativo (REsp 
nº 1.306.113/SC, Recurso Representativo de Controvérsia). 9. Para a 
comprovação da exposição ao agente insalubre, tratando-se de período anterior 
à vigência da Lei n. 9.032/95, de 28/04/95, que deu nova redação ao art. 57 da 
Lei nº 8.213/91, basta que a atividade seja enquadrada nas relações dos Decretos 
53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal). 10. Desde a Lei nº 9.032/95, a 
comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes nocivos passou a ser 
realizada por intermédio dos formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo 
INSS e preenchidos pelo empregador. Acrescenta-se que “a comprovação do 
exercício permanente (não ocasional, nem intermitente) somente passou a ser 
exigida a partir da Lei n 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º do art. 57 da 
Lei n. 8.213/91” (AgRg no AgREsp nº 295.495/AL, Min. HUMBERTO MANTINS, 
DJe 15/04/2013). A TNU igualmente se manifestou no sentido de que há a 
necessidade de demonstração de habitualidade e permanência para as atividades 
exercidas somente depois do advento da Lei citada (PEDILEF 5002734-
80.2012.4.04.7011, Representativo de Controvérsia, Rel. Juíza Federal KYU 
SOON LEE, DOU 23/04/2013). 11. Excetuados os agentes nocivos ruído e calor, 
cuja comprovação de sua exposição, sempre se exigiu laudo técnico, este passou 
a ser necessário para essa finalidade somente após a edição do Decreto nº 
2.172/97, que entrou em vigor em 05/03/97, regulamentando o disposto na 
Medida Provisória nº 1.523/96, convertida na Lei nº 9.528/97 (AREsp 437140-
PR, Rel. Min. Humberto Martins, D.O.E. 02/05/2014; Resp 1407890-PR, Rel. 
Min. Herman Benjamin, D.O.E. 19/02/2014). A Lei nº 9.728/98, dando nova 
redação aos §§ 1º e 2º, do artigo 58, da Lei nº 8.213/91, apenas convalidou os 
atos praticados com base na medida provisória antecedente, mas a exigência de 
apresentação do laudo já havia sido regulamentada pelo Decreto nº 2.172/97. 
12. Em que pese o posicionamento desta Turma no PEDILEF nº 
2007.50.52.000560-2, Ministro João Otávio Noronha, DOU 22/03/13, no sentido 
de que “A partir da edição da Lei nº 9.032/95, isto é, 29/4/1995, passou a ser 
exigida comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos mediante 
formulários SB-40 e DSS-80, o que perdurou até a MP n. 1.523/96, de 
14/10/1996, quando se estipulou a necessidade de laudo técnico com o intuito de 
comprovar a exposição a agentes nocivos. Posteriormente, sobredita medida 
provisória foi convertida na Lei n. 9.528, de 10/12/1997.”, a Turma Nacional de 
Uniformização no julgamento do PEDILEF nº 0024288-60.2004.4.03.6302, Rel. 
Juiz Gláucio Maciel, julgado em 14/02/2014, DOU 14/03/2014, voltou a 
reconhecer que somente a partir da regulamentação da medida provisória pelo 
Decreto nº 2.172/97, de 05/03/97, os laudos técnicos passaram a ser exigidos 
para a comprovação à exposição ao agente nocivo. 13. No caso em comento, o 
acórdão recorrido manteve a sentença que reconheceu a especialidade do labor 
sob o seguinte fundamento: “(...) Para comprovar o exercício de atividade 
especial, foi trazido aos autos cópia de CPTS, constando a anotação do período 
de 01/09/1970 a 13/12/1973, junto à empresa Comercial de Combustíveis 
AUTOMAR Ltda. (Posto de Combustível), na condição de Frentista (evento 1 – 
CTPS7). Nessas condições, comprovado o exercício da atividade laborativa de 



Frentista em Posto de Combustíveis, é devido o enquadramento do período de 
01/09/1970 a 13/12/1973 como especial, nos termos e m que exposto na decisão 
recorrida.(...)”, grifei. A seguir, copio excerto da sentença mantida: “...(...) No 
caso dos autos, o autor requereu o reconhecimento do exercício de atividade 
especial no período de 01.09.1970 a 13.12.1973, ao argumento de que 
desempenhou a função de frentista em posto de combustível. Não foram 
apresentados documentos técnicos relacionando os agentes nocivos no referido 
período, todavia, na CTPS, o autor encontra-se registrado como frentista (ctps7 
– evento 1). Apesar da falta de documentação, entende-se que a atividade 
desempenhada pelo autor no período mencionado pode ser considerada como 
especial exclusivamente à luz do registro constante em CTPS, nos moldes do item 
1.2.11 do Decreto 53.831/64 (operações executadas com derivados tóxicos de 
carbono I. Hidrocarbonetos - gasolina e óleo diesel; e III. Álcoois – álcool etílico 
ou etanol), vez que o postulante atuava em contato direto com líquidos 
inflamáveis, o que permite o abrandamento da regra segundo a qual a 
especialidade das atividades trabalhistas só pode ser aferida mediante laudo 
pericial e formulário técnico. (...)”, grifei. 14. Verifica-se, portanto, que o 
acórdão recorrido divergiu da Jurisprudência desta Casa, conforme os acórdãos 
trazidos como paradigma – PEDILEF nº 2008.70.53.001307-2 (Rel. Juiz Federal 
Alcides Saldanha Lima, DOU 24/05/2011 ) e nº 2007.72.51.004347-2 (Rel. Juiz 
Federal Eduardo André Brandão de Brito Fernandes, DJ 11/06/2010 ), que 
reconhecem a especialidade do labor, desde que devidamente comprovados, 
justamente porque a atividade de “frentista” não está enquadrado no rol dos 
Decretos nº 53.831/64 e n° 83.080/79. 15. Deveras, impossível a presunção de 
periculosidade do trabalho em posto de combustível, posto que a exposição a 
hicrocarbonetos e agentes nocivos similares pode se dar apenas de forma 
esporádica, daí a necessidade de formulário ou laudo, pois, repita-se, a atividade 
de “frentista” não consta do rol da Legislação pertinente. 16. Uma vez que as 
instâncias ordinárias somente acolheram parcialmente o pleito do Autor, 
justamente a da conversão do período de 01.09.70 a 13.12.73 (em que o autor 
apresentou CTPS com registro de “frentista”) e foram categóricas ao afirmar 
não existir formulários, laudos ou outros documentos a comprovar o contato do 
Autor com os agentes nocivos, na atividade frentista (apenas a CTPS), entendo 
despiciendo o retorno dos autos para os fins da Questão de Ordem nº 20, da 
TNU. 17. Diante do quanto exposto, vislumbrada divergência jurisprudencial, 
dou provimento ao Incidente para (i) firmar a tese de que não há presunção legal 
de periculosidade da atividade do frentista e possível o reconhecimento da 
especialidade e consequente conversão para tempo comum, desde que 
comprovado por formulários próprios (SB-40 ou DSS 8030) ou laudo técnico (a 
partir do Decreto nº 2.172/97, de 05/03/97); (ii) julgar improcedente o pedido 
formulado pelo Autor, nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC. 18. 
Julgamento nos termos do artigo 7º, inciso VII, alínea “a”, do RITNU, servindo 
como representativo de controvérsia.Acordam os membros da TNU - Turma 
Nacional de Uniformização DAR PROVIMENTO ao incidente de uniformização 
interposto, nos termos do voto-ementa da Juíza Federal Relatora. 
(PEDILEF 50095223720124047003, JUÍZA FEDERAL KYU SOON LEE, TNU, 
DOU 26/09/2014 PÁG. 152/227)". 

Nesta linha, a Juíza Federal Relatora concluiu que o Acórdão 
recorrido alinha-se à Jurisprudência desta Casa, invocando a  Questão de Ordem 
nº 13 da TNU para não conhecer do PEDILEF. 



Nada obstante, o voto divergente, ancorando-se também em 
precedentes da TNU, entendeu possível o reconhecimento da atividade de 
frentista, como especial, até o advento da Lei 9.032/95. 

Veja-se como exemplo o seguinte precedente do ano de 2016, 
portanto, posterior ao julgamento do representativo de controvérsia acima 
transcrito: 

"PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. ROL EXEMPLIFICATIVO. 
PERÍODO ANTERIOR À LEI 9.032/95. LAVADOR E FRENTISTA. POSTOS DE 
COMBUSTÍVEL. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO 
DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. 
QUESTÃO DE ORDEM 38 DA TNU. 1. Pedido de uniformização apresentado 
pelo autor em face de acórdão que, dando provimento ao recurso do INSS, 
afastou o reconhecimento, como especial, dos períodos de 03/03/1969 a 
19/03/1970, 01/08/1970 a 19/06/1977, 01/10/1977 a 15/08/1978, 22/06/1979 a 
31/03/1982, 01/07/1982 a 21/05/1988, 02/01/1989 a 21/04/1989, 01/11/1989 a 
31/07/1991, 01/02/1992 a 28/04/1995, ao argumento de que a atividade de 
frentista, não prevista no rol das atividades especiais, só pode ter este caráter 
reconhecido mediante laudo pericial. 2. Sustenta o caráter especial dos citados 
períodos, por enquadramento profissional, pois além de frentista também exercia 
a atividade de lavador, expressamente prevista no anexo do Decreto 53.831/64, 
além de paradigma do Superior Tribunal de Justiça, como segue: 
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE 
SERVIÇO. EXERCÍCIO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. LAVADOR E 
MECÂNICO. PRESUNÇÃO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS ATÉ A 
EDIÇÃO DA LEI 9.032/95. MP 1.523/96. EXIGÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO 
PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As Turmas da Terceira 
Seção deste Superior Tribunal já consolidaram o entendimento no sentido de que 
o período de trabalho exercido em condições especiais em época anterior à MP 
1.523/96, convalidada pela Lei 9.528/97, não será abrangido por tal lei, em 
respeito ao direito adquirido incorporado ao patrimônio do trabalhador. A 
caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais 
obedecerá ao disposto na legislação em vigor à época da prestação do serviço. 
2. In casu, o recorrido exerceu a função de lavador de ônibus, no período 
compreendido entre 9/1/1979 e 30/4/1986, exposto a agentes nocivos como a 
umidade e o calor, constantes dos anexos do Decretos 53.831/64 e 83.030/79. 
Existia a presunção absoluta de exposição aos agentes nocivos relacionadas nos 
mencionados anexos. Posteriormente, passou a exercer a função de mecânico, 
exposto a graxas, óleos, calor e poeira, até a data de 28/5/1998. 3. Contudo, tal 
presunção só perduraria até a edição da Lei 9.032/95, que passou a exigir a 
comprovação do exercício da atividade por meio dos formulários de informações 
sobre atividades com exposição a agentes nocivos ou outros meios de provas, o 
que foi feito por meio do Formulário SB-40. 4. Destarte, merece parcial reforma 
o acórdão recorrido, na parte em que entendeu estar comprovado o exercício de 
atividade especial em período posterior à MP 1.523/96, convalidada pela Lei 
9.528/97, visto que a partir de então, como dito acima, passou-se a exigir laudo 
técnico pericial para comprovação da exposição a agentes insalubres, o que não 
se verificou nos presentes autos. 5. Recurso especial a que se dá parcial 
provimento. (RESP 200200425692, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - QUINTA 
TURMA, 07/11/2005) 3. Alega que também houve apresentação de formulário 



DSS 8030 para os referidos períodos, anteriores à Lei 9.032/95, atendendo ao 
fixado pela TNU no PEDILEF 50095223720124047003, JUÍZA FEDERAL KYU 
SOON LEE, TNU, DOU 26/09/2014 PÁG. 152/227. 4. O recurso prospera. 5. O 
paradigma do STJ apresentado atende ao disposto na Questão de Ordem 05 deste 
Colegiado. 6. No tocante à atividade de frentista, após longos debates, o 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA assim fixou: PREVIDENCIÁRIO. 
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CERTIDÃO DE 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 
ESPECIAL EM COMUM. MÉDICO. VÍNCULO DE EMPREGO E 
AUTÔNOMO. COMPROVAÇÃO NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR À 
ÉPOCA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. ENQUADRAMENTO DAS 
CATEGORIAS PROFISSIONAIS. PRESUNÇÃO LEGAL DE EXPOSIÇÃO A 
AGENTES NOCIVOS À SAÚDE ATÉ O ADVENTO DA LEI 9.032/95. 
INCIDENTE PROVIDO EM PARTE. 1. Ação previdenciária na qual o 
requerente postula o reconhecimento da especialidade das atividades 
desempenhadas na função de médico (empregado e autônomo), com a 
consequente conversão do tempo de serviço especial em comum a fim de obter 
Certidão de Tempo de Contribuição para averbar no órgão público a que está 
atualmente vinculado. 2. A controvérsia cinge-se à exigência, ou não, de 
comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos pelo médico autônomo 
enquadrado no item 2.1.3 dos anexos dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, no 
período de 1º/3/73 a 30/11/97. 3. Em observância ao princípio tempus regit 
actum, se o trabalhador laborou em condições especiais quando a lei em vigor o 
permitia, faz jus ao cômputo do tempo de serviço de forma mais vantajosa. 4. O 
acórdão da TNU está em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça que reconhece o direito ao cômputo do tempo de serviço especial 
exercido antes da Lei 9.032/95, com base na presunção legal de exposição aos 
agentes nocivos à saúde pelo mero enquadramento das categorias profissionais 
previstas nos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, como no caso do médico. 5. A 
partir da Lei 9.032/95, o reconhecimento do direito à conversão do tempo de 
serviço especial se dá mediante a demonstração da exposição aos agentes 
prejudiciais à saúde por meio de formulários estabelecidos pela autarquia até o 
advento do Decreto 2.172/97, que passou a exigir laudo técnico das condições 
ambientais do trabalho. 6. Incidente de uniformização provido em parte. (PET - 
PETIÇÃO – 9194, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES DE LIMA, STJ, PRIMEIRA 
SEÇÃO, DJE 03/06/2014). ‘(...) conforme decidido pela Primeira Seção desta 
Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.306.113/SC, de relatoria do 
Ministro HERMAN BENJAMIN, feito submetido ao procedimento previsto no art. 
543-C do CPC, a supressão de agente do rol de atividades e agentes nocivos pelo 
Decreto 2.172/1997 (Anexo IV) não impossibilita a configuração do tempo de 
serviço como especial, pois as normas regulamentadoras, que estabelecem os 
casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador, são 
exemplificativas’. (STJ, AREsp 550891, Rel. Ministra Assussete Magalhães, DJ 
24/09/2015) PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - APOSENTADORIA 
POR TEMPO DE SERVIÇO - AFRONTA À LICC - IMPOSSIBILIDADE DE 
CONHECIMENTO - MATÉRIA CONSTITUCIONAL - CONVERSÃO DE 
TEMPO ESPECIAL EM COMUM - POSSIBILIDADE - LEI 8.213/91 - LEI 
9.032/95 (...) Quanto à conversão do tempo especial em comum, no caso em 
exame, os períodos controvertidos foram compreendidos entre 01.03.73 a 
31.08.75; 01.07.76 a 30.09.87 e 02.10.87 a 20.7.99, trabalhados pelo autor como 
frentista, junto à bombas de combustíveis, atividade reconhecidamente insalubre. 



- A Lei nº 9.032/95 que deu nova redação ao art. 57 da Lei 8.213/91 
acrescentando seu § 5º, permitiu a conversão do tempo de serviço especial em 
comum para efeito de aposentadoria especial. Em se tratando de atividade que 
expõe o obreiro a agentes agressivos, o tempo de serviço trabalhado pode ser 
convertido em tempo especial, para fins previdenciários. (...) Recurso 
parcialmente conhecido e nesta parte provido, para reconhecer a conversão do 
tempo de serviço especial em comum, somente nos períodos compreendidos entre 
01.03.1973 a 31.08.75; 01.07.76 a 30.09.87 e 02.10.87 a 10.12.1997 e determinar 
a incidência dos honorários advocatícios sobre as parcelas vencidas, até a data 
da prolação da sentença monocrática, em consonância com a Súmula 111/STJ. 
(RESP 200200350357, STJ, QUINTA TURMA, REL. JORGE SCARTEZZINI, DJ 
24/05/2004 PG:00323). 7. Por sua vez, recente julgado da TNU: (...) 23. Filio-
me ao entendimento no sentido da possibilidade de reconhecimento como 
especial da atividade de frentista, uma vez comprovada a exposição ao agente 
nocivo hidrocarboneto no exercício da profissão, exposição que pode se 
configurar no manuseio dos produtos derivados do petróleo, pelo frentista. 24. E 
o faço assentado no entendimento de que o rol de agentes e atividades nocivos à 
saúde do trabalhador descritos no Decreto nº 2.172/97 possui caráter 
exemplificativo, portanto, passível de ser complementado/estendido à atividade 
e a agentes cujo caráter de nocividade à saúde do trabalhador seja 
demonstrada/apontada por meios técnicos idôneos ou na legislação 
trabalhista.(grifei) 25. Veja, de início, que, em relação ao agente eletricidade, o 
Colendo STJ, em sede de Recurso Especial Repetitivo, deixou assentado que, “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” (REsp 1306113/SC, 
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
14/11/2012, DJe 07/03/2013). 26. Naquele julgado, apontou-se ainda que “sob 
interpretação sistemática do tema, não há como atribuir aos arts. 57 e 58 da Lei 
8.213/1991 a intenção do legislador de exaurir o rol de agentes nocivos 
ensejadores da aposentadoria especial, não podendo ser ignoradas as situações 
consideradas pela técnica médica e pela legislação correlata como prejudiciais 
à saúde do trabalhador, sem olvidar a necessária comprovação do trabalho 
permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais”. 27. Veja-
se, embora tratando de caso concreto envolvendo a eletricidade, as razões 
expostas pela Corte Especial trataram como exemplificativa de todo o rol de 
agentes nocivos, donde há de se reconhecer que o entendimento também alcança 
hipóteses de periculosidade/insalubridade, pelas razões que a seguir exponho. 
28. Para aquela hipótese, enfrentada pelo STJ, em que o agente nocivo foi a 
eletricidade, dispõe a CLT, em seu art. 193, inciso I, que “são consideradas 
atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de 
trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do 
trabalhador a: I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica” (grifei). 29. No 
caso dos autos, aplicando-se a mesma razão levada em conta pelo STJ para 
reconhecer a atividade de eletricista como perigosa, tem lugar o disposto no 
mesmo inciso I do art. 193 da CLT, que considera como atividade ou operação 
perigosa a exposição permanente do trabalhador a produtos “inflamáveis ou 
explosivos”, em franca abrangência à atividade de frentista. 30. Não há razão 
para dar-se tratamento diferenciado a hipóteses equiparáveis, posto que, tanto 



no que se refere à eletricidade quanto ao trabalho como frentista, tem-se que 
configuram hipóteses reconhecidas como perigosas/insalubres pela “legislação 
correlata”, condição pontuada pelo STJ como suficiente à declaração de 
especialidade da atividade laborativa. (grifei) 31. Note-se que houve o 
reconhecimento pelo STJ e também por esta TNU (PEDILEF nº 
50012383420124047102, rel. Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá, j. 
06.08.2014) quanto à condição de risco não prevista no regulamento (perigosa), 
o que torna muito mais lógica a extensão ao frentista da possibilidade de 
enquadramento da atividade de manuseio de hidrocarboneto com aquela 
normalmente aceita pelo INSS (de produção de hidrocarboneto), posto que aqui 
se trata de mero caso de extensão da hipótese de exposição nociva já prevista a 
caso similar. 32. Veja-se que o próprio Ministério do Trabalho, nos termos da 
Portaria nº 308/2012, que alterou a Norma Regulamentara nº 20 (NR-20), que 
trata da “segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis”, 
entendeu que estão sujeitos à norma regulamentadora as atividades, dentre 
outras, relacionadas a “postos de serviço com inflamáveis e/ou líquidos 
combustíveis”, cuja definição entendo alcançar os postos de combustíveis de 
venda no varejo, donde concluo pela natureza insalubre/perigosa da atividade 
de frentista.(...) PEDILEF 50032576220124047118, JUIZ FEDERAL SÉRGIO 
MURILO WANDERLEY QUEIROGA, TNU, DOU 05/02/2016 PÁGINAS 
221/329). 8. No caso em tela, consignou o acórdão: ‘Diferentemente do que 
entendeu a sentença, a TNU já decidiu (posicionamento que perfilhamos) que a 
atividade de frentista por si só não serve para o enquadramento como especial: 
(...) Não trazendo a parte autora outros documentos comprobatórios, além da 
CTPS (anexo 2), não resta alternativa senão a de indeferir o cômputo dos 
períodos considerados na sentença’. 9. Contudo, fundamentou a sentença: ‘No 
que concerne aos vínculos de 03/03/1969 a 19/03/1970, 01/08/1970 a 
19/06/1977, 01/10/1977 a 15/08/1978, 22/06/1979 a 31/03/1982, 01/07/1982 a 
21/05/1988, 02/01/1989 a 21/04/1989, 01/11/1989 a 31/07/1991, 01/02/1992 a 
28/04/1995 (até a edição da Lei 9.032/95), no exercício da função de bombeiro 
ou frentista ou lavador de carros, a despeito de não restar expressamente 
prevista como presumidamente especial pelos regulamentos previdenciários 
vigentes nos períodos em alusão, a jurisprudência majoritária vem sustentando 
o entendimento de que, em face da exposição diária e constante a elementos 
altamente intoxicantes, como combustíveis líquidos e gasosos derivados do 
petróleo, a periculosidade é fator inerente a atividade em referência: (...) 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. 
COMPROVAÇÃO DE LABOR COMO EMPREGADO URBANO. RAZOÁVEL 
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TEMPO ESPECIAL. PROVA. I - Tempo urbano 
que não se conhece, apesar da prova testemunhal, por total ausência de razoável 
início de prova material (documental) em que haja referência expressa ao autor 
ou à sua profissão naquele período (1969 a 1971). II - Não se pode qualificar 
como razoável início de prova material, declaração datada de 1999 atestando 
trabalho no período de 1969 a 1971, ainda que firmada por ex-empregador. 
Equiparação a mera prova testemunhal. III - "Não é admissível prova 
exclusivamente testemunhal para reconhecimento de tempo de exercício de 
atividade urbana e rural (Lei 8.213/91, art.55,§ 3º)." - Súmula nº 27/TRF-1ª 
Região. IV - Folha de registro de empregado contendo anotação do contrato de 
trabalho, ainda que registrado o livro na repartição pública cerca de 2 (dois) 
anos depois (1969), prevalece como prova plena, já que permitido autenticação 
posterior na DRT, a teor das normas legais vigentes à época, CLT, arts. 41 a 44 



e Portaria nº 195-GB do Exmo. Sr. Ministro de Estado do Trabalho e da 
Previdência Social, em 10/05/1968. V - Não argüida pelo réu falsidade 
ideológica ou material do referido registro e formalmente correto, quanto ao seu 
conteúdo, dados do autor, empregado, valor do salário mínimo vigente para a 
localidade na época, Decretos nº 60.231/67 em vigor até o advento do Decreto 
nº 62.461, de 26 de março de 1968, admite-se o tempo de 01.09.1967 a 
01.03.1968 por haver prova material plena - anotações no Livro de Registro de 
Empregados da Empresa. VI - Trabalho de serviço em posto de abastecimento 
de combustíveis é de se computar como especial, abril de 1986 a novembro de 
1996, seja como frentista, seja como lavador de carros; precedente da Turma, 
verbis: "Inclui-se o período em que o autor atuava como "caixa" no posto de 
gasolina, por transitar pela área em que operadas as bombas de combustível 
sujeito ainda aos riscos naturais da estocagem de combustível no local, como de 
trabalho especial, insalubre e/ou periculoso, com direito à conversão do tempo 
de atividade especial em tempo de atividade comum para fins de aposentadoria." 
(AC 1998.34.00.006440-8/DF) VII - Período anterior à vigência da Lei nº 
9.032/95, prescindível laudo técnico pericial, para cômputo do tempo especial e 
sua conversão, bastando a exibição do formulário SB40, nos termos da 
legislação em vigor na época - Precedentes desta Corte Federal. (...) (TRF 1ª 
Região, AC 2003.01.99.028234-3/MG, Relator Desembargador Federal Jirair 
Aram Meguerian, DJ 22/09/2004) Nesse mesmo sentido, cito outros precedentes 
do TRF da 5ª Região: AC 375727/06, AC 377177/06, AC 334192/06. Assim, se o 
trabalhador atuou em área de posto de gasolina, exercendo atividades de 
abastecimento de veículos, o tempo de serviço prestado até a edição da lei nº. 
9.032/95 (29/04/1995) deve ser considerado como tempo especial. É que a partir 
da vigência do referido diploma legal, o reconhecimento de tempo especial por 
categoria profissional restou extinto, passando a ser indispensável a 
comprovação de efetiva exposição do segurado a agentes nocivos à saúde, nos 
termos da regulamentação previdenciária vigente (grifei). Assim, reconheço 
como especial os períodos de 03/03/1969 a 19/03/1970, 01/08/1970 a 
19/06/1977, 01/10/1977 a 15/08/1978, 22/06/1979 a 31/03/1982, 01/07/1982 a 
21/05/1988, 02/01/1989 a 21/04/1989, 01/11/1989 a 31/07/1991, 01/02/1992 a 
28/04/1995’. 10. Nos termos da Questão de Ordem 38 da TNU: Em decorrência 
de julgamento em pedido de uniformização, poderá a Turma Nacional aplicar o 
direito ao caso concreto decidindo o litígio de modo definitivo, desde que a 
matéria seja de direito apenas, ou, sendo de fato e de direito, não necessite 
reexaminar o quadro probatório definido pelas instâncias anteriores, podendo 
para tanto, restabelecer a sentença desconstituída por Turma Recursal ou 
Regional. (Precedentes: PEDILEF n. 0013873-13.2007.4.03.6302 e PEDILEF n. 
0006170-40.2011.4.01.3200). Aprovada na 4ª Sessão Ordinária da Turma 
Nacional de Uniformização do dia 07.05.2015. 11. No caso em tela, verifico 
hipótese de restabelecimento da sentença, pois em consonância com o 
entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Reconheceu como especial 
atividade exercida pelo autor até 28/04/1995, como frentista e lavador em postos 
de combustível, apresentando a respectiva documentação (anexo 001). 12. 
Incidente conhecido e provido. Sentença restabelecida. Questão de Ordem 38 da 
TNU.Acordam os membros da TNU - Turma Nacional de Uniformização, por 
unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Incidente de 
Uniformização de Jurisprudência interposto, nos termos do voto-ementa da Juíza 
Federal Relatora. 



(PEDILEF 05172528920124058300, JUÍZA FEDERAL ANGELA CRISTINA 
MONTEIRO, TNU, DOU 24/11/2016). 

Portanto, embora já decidida a matéria em representativo 
da controvérsia, a questão ainda suscita dúvidas perante este Colegiado, que 
necessitam ser mais aclaradas, para se saber se prevalece ou não o entendimento 
adotado no julgamento do PEDILEF 50095223720124047003, no ano de 2014. 

Entrementes, penso que o decidido no representativo da controvérsia 
deve ser ratificado expressamente, de modo a ser esclarecido que a orientação nele 
contida ainda se encontra em vigor, no sentido de que "não há presunção legal de 
periculosidade da atividade do frentista, sendo possível o conhecimento da 
especialidade e consequente conversão para tempo comum, desde que 
comprovado por formulários próprios (SB-40 ou DSS 8030) ou laudo técnico (a 
partir do Decreto nº 2.172/97, de 05/03/97)". 

Isto porque a atividade de frentista não está incluída no rol 
daquelas categorias profissionais dos Decretos n.º 53.831/64 e 83.080/79, a serem 
consideradas como insalubres, tendo a jurisprudência desta TNU evoluído para 
que pudesse vir a sê-lo, inclusive quanto a períodos anteriores ao Decreto n.º 
2.172/97, desde que comprovado por PPP ou laudo pericial. 

Ante o exposto, voto no sentido de acompanhar a Relatora, não 
conhecedendo do Pedido de Uniformização e sugiro ampla divulgação do 
entendimento desta TNU. 

 

CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE 

JUÍZA FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Poder Judiciário 

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL 
Turma Nacional de Uniformização 

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
5027683-07.2012.4.04.7000/PR 

RELATORA: JUÍZA FEDERAL GISELE CHAVES SAMPAIO ALCANTARA 

REQUERENTE: SEBASTIAO SIQUEIRA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

 

VOTO DESEMPATE 

Trata-se, na origem, de demanda ajuizada por Sebastião 
Siqueira em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por meio da 
qual o segurado postula a concessão do benefício de aposentadoria especial ou por 
tempo de contribuição, mediante o reconhecimento do caráter especial das 
atividades desenvolvidas entre 01/08/1985 e 23/09/2011, como frentista e 
lubrificador em posto de combustíveis. 

Sobreveio sentença que rejeitou os pedidos do segurado, sobre o 
fundamento de que não restou demonstrada a sua sujeição a agentes nocivos no 
interregno discutido (SENT1G85 do evento n. 01). 

Inconformada, recorreu a parte autora, postulando a anulação da 
sentença, com a reabertura da instrução processual ou o acolhimento integral de 
seu pedido inicial, tendo a 4ª Turma Recursal do Paraná albergado em parte a sua 
insurgência, apenas para reconhecer o direito ao cômputo diferenciado do período 
de 01/08/2007 a 09/05/2012, no qual comprovada a exposição a hidrocarbonetos 
aromáticos na forma prevista pela legislação de regência (VOTOTR101 do evento 
n. 01). Opostos embargos de declaração pelo segurado, a Turma Recursal os 
rejeitou. 

Em face desta decisão, a parte autora veiculou o presente pedido de 
uniformização dirigido a esta Turma Nacional, no qual, em apertada síntese, 
sustenta ser devido “o reconhecimento da atividade especial de frentista, em 
período anterior a 28/04/1995, pedido este acolhido pela TNU, sob o fundamento 
de que o exercício de tal função gera a presunção da especialidade, até mesmo 
porque ocorria a circulação na área de abastecimento e há o risco de explosões, 
o que acarreta a periculosidade”; ainda, e uma vez reconhecida a especialidade 
pretendida, pretende seja “reafirmada a DER” para o momento no qual restaram 
preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício almejado (PU114 
do evento n. 01). 



Iniciada a apreciação do pedido de uniformização na Sessão de 
Julgamentos de 24/05/2018, a Relatora, Juíza Federal Gisele Chaves Sampaio 
Alcantara, encaminhou seu voto por não conhecer do incidente veiculado pelo 
segurado, pois (a) quanto ao reconhecimento da especialidade da atividade de 
frentista exercida até 28/04/1995, o julgado estaria conformado ao entendimento 
firmado pela TNU em sede de recurso representativo de controvérsia, no sentido 
de que “não é possível o reconhecimento das condições especiais do labor 
do frentista em razão do mero exercício da atividade, dada a ausência de previsão 
desta categoria profissional no rol dos Decretos n.º 53.831/64 e 83.080/79. 
Ressalva-se, no entanto, a possibilidade do reconhecimento da especialidade 
quando comprovada por formulários próprios (SB-40 ou DSS 8030) ou laudo 
técnico (a partir do Decreto nº 2.172/97, de 05/03/97) a efetiva exposição a 
agentes agressivos previstos na legislação de regência”; e (b) quanto à 
reafirmação da DER, “afigura-se prejudicada em face do não conhecimento da 
alegada especialidade, além do que, não fora devidamente prequestionada na 
Instância a quo, situação que reclamaria incidência das Questões de Ordem nº 10 
e 35 desta TNU. Acrescente-se ainda que julgados oriundos dos Tribunais 
Regionais Federais não servem como paradigmas em incidente de uniformização, 
nos termos do art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01 10”, no que foi acompanhada 
pelos Juízes Federais Luísa Gamba, José Francisco Spizzirri e Francisco Basílio. 

De outro lado, o Juiz Federal Fábio Cesar Oliveira inaugurou a 
divergência, conhecendo do incidente e lhe dando provimento para reconhecer o 
caráter especial das atividades desenvolvidas como frentista até 28/04/1995, no 
que foi seguido pelos Juízes Federais Fernando Moreira Gonçalves, Ronaldo José 
da Silva, Sérgio Brito e Ronaldo Desterro, oportunidade na qual pediu vista a Juíza 
Federal Carmen Resende. 

O julgamento foi retomado na presente Sessão com a apresentação 
do voto-vista pela Juíza Federal Carmen Resende, no sentido de não conhecer do 
incidente, acompanhando a solução encaminhada pela Relatora. 

Diante do empate verificado, passo a proferir meu voto, nos 
termos do art. 8º, VII, do RITNU. 

E, pedindo vênia à divergência, encaminho voto no mesmo sentido 
da Relatora. 

Com efeito, acerca da possibilidade de reconhecimento do caráter 
especial das atividades desenvolvidas como frentista no período anterior a 
28/04/1995 por mero enquadramento profissional ou presunção de periculosidade, 
o entendimento desta Turma Nacional de Uniformização já foi manifestado 
quando do julgamento do Tema n. 157 dos recursos representativos de 
controvérsia, restando firmada a tese de que “não há presunção legal de 
periculosidade da atividade do frentista, sendo devida a conversão de tempo 
especial em comum, para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, 
desde que comprovado o exercício da atividade e o contato com os agentes 
nocivos por formulário ou laudo, tendo em vista se tratar de atividade não 
enquadrada no rol dos Decretos n. 53.831/64 e 83.080/79”. 



Deste modo, o paradigma invocado pelo recorrente e apontado na 
divergência, ainda que mais recente, não tem o condão de espelhar o entendimento 
dominante no âmbito desta Turma Nacional de Uniformização, tampouco de 
infirmar a tese consolidada naquele precedente qualificado que embasa o voto 
da i. Relatora, o qual deve ser reafirmado. 

Ante o exposto, voto por, reafirmando o entendimento perfilhado 
por esta Turma Nacional de Uniformização no Tema n. 157 de seus recursos 
representativos de controvérsia, acompanhar a solução proposta pela Relatora 
e não conhecer do incidente de uniformização interposto pela parte autora. 

 

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO 

PRESIDENTE DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Poder Judiciário 

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL 
Turma Nacional de Uniformização 
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
5027683-07.2012.4.04.7000/PR 

RELATOR: JUIZ FEDERAL BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO 

REQUERENTE: SEBASTIAO SIQUEIRA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

 

 

EMENTA 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. 
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. FRENTISTA. 
PERÍODO ANTERIOR À LEI N° 9.032/95. INEXISTÊNCIA DE 
PRESUNÇÃO LEGAL DE PERICULOSIDADE. ATIVIDADE 
NÃO CONSTANTE NO ROL DO DECRETO Nº 53.831/64 E 
DO DECRETO Nº 83.080/79. POSSIBILIDADE DE 
RECONHECIMENTO ACASO COMPROVADA EXPOSIÇÃO 
A AGENTES NOCIVOS. ACÓRDÃO INFORMA EXPOSIÇÃO 
ACIDENTAL AOS AGENTES QUÍMICOS. APLICAÇÃO DA 
QUESTAO DE ORDEM N° 13 DA TNU. INCIDENTE 
PROVIDO. 

1. A Turma Nacional de Uniformização solidificou o entendimento 
de que não é possível o reconhecimento das condições especiais do 
labor do frentista em razão do mero exercício da atividade, dada a 
ausência de previsão desta categoria profissional no rol dos Decretos 
n.º 53.831/64 e 83.080/79. (PEDILEF 50095223720124047003, Rel. 
JUÍZA FEDERAL KYU SOON LEE, DOU 26/09/2014, 
Representativo de Controvérsia). 

2. Incidente não conhecido. Questão de Ordem 13. 

 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por voto de desempate 
NÃO CONHECER DO INCIDENTE, nos termos do voto da Juíza Relatora. 



Vencidos os Juízes Federais Fábio Cesar Oliveira, Fernando Moreira Gonçalves, 
Ronaldo José da Silva, Sérgio Brito e Ronaldo Destêrro, que conheciam do 
incidente e lhe davam provimento. O Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra, sucessor 
na vaga, lavrará o acórdão. 

Brasília, 26 de outubro de 2018. 

 

BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO 

JUIZ FEDERAL 


