
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.306.113 - SC (2012/0035798-8)
  

RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
PROCURADOR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - PGF 
RECORRIDO : ARLINDO AMANCIO 
ADVOGADO : ARLINDO ROCHA E OUTRO(S)

DECISÃO

Trata-se na origem de Ação Ordinária movida por segurado que pleiteia 
o reconhecimento de tempo de serviço em condições especiais e sua conversão em 
tempo comum com a subsequente concessão de aposentadoria especial, por tempo de 
serviço ou por tempo de contribuição. O segurado sustenta que sempre trabalhou 
exposto ao agente perigoso eletricidade em períodos intercalados de 1.4.1978 a 
30.8.2006.  O INSS argumenta que com a edição do Decreto 2.172/1997 o agente 
eletricidade não estava mais previsto no rol de atividades especiais desta norma 
regulamentadora.  A sentença de procedência foi confirmada em acórdão desta forma 
ementado (fls. 210-233/STJ):

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL. 
COMPROVAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO.

1. A Lei nº 9.711/98 e o Regulamento Geral da Previdência 
Social aprovado pelo Decreto nº 3.048/99 resguardam o direito adquirido de os 
segurados terem convertido o tempo de serviço especial em comum, ainda que 
posterior a 28-05-1998, observada, para fins de enquadramento, a legislação 
vigente à época da prestação do serviço.

2. Até 28/04/1995 é admissível o reconhecimento da 
especialidade por categoria profissional ou por sujeição a agentes nocivos, 
aceitando-se qualquer meio de prova (exceto para ruído); a partir de 
29-04-1995 não mais é possível o enquadramento por categoria profissional, 
devendo existir comprovação da sujeição a agentes nocivos por qualquer meio 
de prova até 05-03-1997 e, a partir de então, por meio de formulário embasado 
em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica.

3. Comprovado o exercício de atividade rural em regime de 
economia familiar e das atividades exercidas em condições especiais, com a 
devida conversão, tem o autor direito à concessão do benefício de 
aposentadoria por tempo de serviço integral, a contar da data do requerimento 
administrativo, formulado em data anterior a 16/12/98 (EC 20/98).

No voto condutor do acórdão assim ficou assentado com relação à 
eletricidade:

Para fins de enquadramento das categorias profissionais, devem 
ser considerados os Decretos nºs 53.831/64 (Quadro Anexo - 2ª parte) e 
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83.080/79 (Anexo II) até 28/04/95, data da extinção do reconhecimento da 
atividade especial por presunção legal. Já para o enquadramento dos agentes 
nocivos, devem ser considerados os Decretos nºs 53.831/64 (Quadro Anexo - 
1ª parte) e 83.080/79 (Anexo I) até 05/03/97 e o Decreto nº 2.172/97 (Anexo 
IV) no interregno compreendido entre 06/03/97 e 28/05/98. Além dessas 
hipóteses de enquadramento, sempre possível também a verificação da 
especialidade da atividade no caso concreto, por meio de perícia técnica, nos 
termos da Súmula nº 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos (STJ, 
AGRESP nº 228832/SC, Relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, 
DJU de 30/06/2003, p. 320).

A atividade do Eletricitário constava como perigosa no Código 
1.1.8 do Quadro Anexo do Decreto nº 53.831, de 25-03-1964, envolvendo as 
operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida; 
trabalhos permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de 
acidentes, pelos eletricistas, cabistas, montadores, dentre outros, cuja jornada 
normal ou especial fixada em lei para os serviços expostos a tensão superior a 
250 volts, caracterizando dessa forma a especialidade do trabalho. Já os 
Decretos nº 83.080, de 24-01-1979, e nº 2.172, de 05-03-1997, não trouxeram 
tal descrição.

Após a promulgação do Decreto nº 53.831, de 1964, entretanto, 
foram editadas normas disciplinadoras da questão da periculosidade para os 
empregados do setor de energia elétrica, cabendo distinguir a Lei nº 7.369, de 
20-09-1985, regulamentada pelo Decreto nº 99.212, de 26-12-1985, o qual foi 
revogado de forma expressa pelo Decreto nº 93.412, de 14-10-1986, estando 
em pleno vigor aquela e este último. Por seu turno, o artigo 2º do Decreto nº 
93.412, de 14-10-1986, preconiza o direito à percepção do Adicional de 
Periculosidade independentemente do cargo e categoria ocupados ou do ramo 
da empresa, condicionando a sua incidência à permanência habitual em área de 
risco.

Decorrentemente, mesmo que para outro efeito jurídico 
(pagamento do respectivo adicional), devem ser observados os critérios 
técnicos insertos por essas normas, as quais conferem caráter especial de 
perigo à atividade dos trabalhadores do setor de energia elétrica e possibilitam 
a aposentadoria aos 25 anos de trabalho, porquanto tais pressupostos permitem 
a configuração de tais funções como perigosas, ainda que a atividade exercida 
não conste de forma expressa nos Decretos nº 53.831, de 1964, nº 83.080, de 
1979 e nº 2.172, de 1997, até mesmo porque a periculosidade não se encontra 
presente apenas nas empresas geradoras e distribuidoras de energia elétrica, 
mas também naqueles estabelecimentos onde o risco de exposição aos efeitos 
da eletricidade estão presentes. Diga-se, a propósito, que o próprio Decreto nº 
93.412, de 1986, descreve como suscetível de gerar direito à percepção do 
Adicional de Periculosidade a manutenção de fontes de alimentação de 
sistemas de comunicação.

Ressalte-se, por oportuno, que ao tempo da edição do Decreto 
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nº 2.172, de 1997, publicado em 06-03-1997, já havia a legislação acima 
mencionada a normatizar a matéria, plenamente em vigor, motivo pelo qual 
não seria de boa técnica legislativa que o legislador novamente inserisse a 
questão da eletricidade como agente nocivo em outro ou nesse texto legal ou 
em seu texto. Além do mais, importa destacar que a lista de atividades 
mencionadas no Decreto nº 53.831, de 1964, não é taxativa, como se pode 
verificar do emprego da expressão "eletricistas, cabistas, montadores e outros".

Assim sendo, no tema, devem ser aplicados de forma integrada 
o disposto no Decreto nº 53.831, de 1964 (Código 1.1.8) e na Lei nº 7.369, de 
1985 (regulamentada pelo Decreto nº 93.412, de 1986) até 05-03-1997, e essa 
norma e o seu regulamento para o tempo laborado com comprovada sujeição à 
eletricidade posterior a 06-03-1997.

O INSS opôs Embargos de Declaração (fls. 235-244/STJ) reforçando sua 
tese de defesa, que não foram providos (fls. 245-252/STJ).

O Recurso Especial foi interposto pela autarquia com fundamento no art. 
105, III, "a" e "c", da Constituição da República. O recorrente alega ter havido, além 
de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991 e do 
Anexo IV do Decreto 2.172/1997. Afirma que após 6.3.1997 (data em que entrou em 
vigor o Decreto 2.172/1997) a legislação previdenciária não mais contempla como 
especial a atividade sujeita ao agente eletricidade, pois a citada norma 
regulamentadora não mais relacionou tal condição de trabalho no seu Anexo IV. O 
acórdão recorrido, por sua vez, afastou tal premissa sob o fundamento de que o rol de 
atividades especiais previstas no Decreto 2.172/1997 não é taxativo e que o trabalho 
sujeito ao agente eletricidade manteve-se regulamentado de forma integrada ao citado 
Decreto pela Lei 7.369/1985 e sua regulamentação estipulada pelo Decreto 
93.412/1986. O recorrente aponta, por fim, decisões proferidas por esta Corte como 
divergentes da decisão vergastada (AgRg no RESP 992.855/SC; RESP 919.546/RS; 
RESP 926.323/RS).

A matéria debatida neste feito encontra repercussão em muitos processos 
semelhantes e ainda não foi submetida ao rito dos recursos repetitivos.

Assim, recebo o Especial como recurso representativo de 
controvérsia, com fundamento no art. 543-C do CPC e no art. 2º, § 1º, da 
Resolução STJ 8/2008.

Determino:
a) a delimitação da seguinte tese controvertida: "possibilidade de 

configuração do trabalho exposto ao agente perigoso eletricidade, exercido após a 
vigência do Decreto 2.172/1997, como atividade especial, para fins do artigo 57 da 
Lei 8.213/1991". 

b) a remessa dos autos à Primeira Seção; 
c) a comunicação desta decisão aos Ministros integrantes da Primeira 

Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais 
Federais, para os fins previstos no citado art. 2º, § 2º, da Resolução STJ 8/2008; 

d) a abertura de vista ao MPF para parecer no prazo de quinze dias;
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e) a suspensão do julgamento dos Recursos Especiais sobre a matéria, 
distribuídos a este Relator. 

Publique-se.
Intimem-se.
Brasília (DF), 13 de março de 2012.

MINISTRO HERMAN BENJAMIN 
Relator
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