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VOTO 

 

PEDILEF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO. PERÍODO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO - 

RUÍDO. DECRETO 2.172/97 E DECRETO 4.882/2003. VIGILANTE. 

PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PORTE DE 

ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA 

ESPECIALIDADE DO LABOR POR ENQUADRAMENTO. MATÉRIA FÁTICA. 

SÚMULA Nº 42/TNU E QUESTÃO DE ORDEM N° 13/TNU. NÃO 

CONHECIMENTO. 

 

1. Pretende-se a reforma de acórdão da 4ª Turma Recursal da Seção Judiciária de 

São Paulo, pelo qual deu parcial provimento ao recurso inominado do ora 

recorrente, entretanto, manteve a sentença no ponto em que não reconheceu como 

especial período no qual o autor alegou ter trabalhado na função de vigilante, com 

exposição ao agente nocivo ruído, por entender que após a edição do Decreto nº 

2.172/97, a atividade de vigilante deixou de ser enquadrada como atividade 

insalubre ou perigosa. Outrossim, o autor estava exposto ao agente nocivo ruído 

em intensidade de 80,4 db (A), inferior, portanto, ao nível considerado insalubre, 
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de 90 db (A), na vigência do Decreto nº 2.172/97. Segue trecho do acórdão: 

 

"No que toca ao pleito recursal de reconhecimento do tempo de 

serviço especial no período de 06/03/1997 a 14/04/2006, na empresa 

Brink’s Segurança e Transporte de Valores Ltda, na função de vigilante, 

de acordo com o formulário DIRBEN-8030 e os respectivos laudos 

acostados às fls. 33/34 do Processo Administrativo anexado aos autos em 

30/10/2006, verifico que o autor estava exposto ao agente nocivo ruído em 

intensidade de 80,4 db (A), inferior, portanto, ao nível considerado 

insalubre, de 90 db (A), a partir de 5 de março de 1997, na vigência do 

Decreto nº 2.172/9, e de 85 decibéis, a partir da edição do Decreto nº 

4.882, de 18 de novembro de 2003, razão pela qual não pode tal período 

ser considerado especial sob este fundamento. 

 

Ademais, analisando o laudo pericial confeccionado pelo 

expert do Juízo, anexado aos autos em 17/11/2006, não restou 

demonstrada a exposição a qualquer espécie de agente agressivo à saúde. 

 

Com efeito, após a edição do Decreto nº 2.172/97, a atividade 

de vigilante, que era considerada atividade presumidamente insalubre ou 

perigosa nos termos do item 2.5.7 do Decreto nº 53.381/64, deixou de ser 

enquadrada como atividade insalubre ou perigosa na relação constante do 

Anexo IV do Decreto nº 2.172/97. 

 

Outrossim, também não há como reconhecer o período 

pleiteado pelo autor como especial em razão da atividade por ele exercida, 

devendo ser contabilizado como tempo de serviço comum para fins de 

concessão do benefício de aposentadoria por tempo de 
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serviço/contribuição. 

 

No que concerne ao pedido de concessão do benefício de 

aposentadoria especial, considerando somente os períodos reconhecidos 

pela r. sentença, a parte autora não faz jus à concessão de tal benefício, já 

que não teria completado 25 anos de tempo de serviço especial. 

 

Na hipótese de que seja assegurada a concessão do benefício 

de aposentadoria por tempo de contribuição/serviço integral, caso 

cumpridos os 35 anos de tempo de serviço, ou, proporcional, caso 

cumpridas as regras de transição da Emenda Constitucional nº 20/98, 

diante dos períodos comuns e laborados em condições especiais 

reconhecidos pela r. sentença,  a data de início do benefício deverá ser 

fixada na data do requerimento administrativo, vez que os documentos que 

comprovam ou representam início de prova que a parte autora exerceu as 

atividades comuns e consideradas nocivas, insalubres ou perigosas pela r. 

sentença foram apresentados pelo segurado por ocasião do procedimento 

administrativo.  

 

No que se refere à apresentação dos cálculos dos valores 

devidos, não merece acolhida a alegação do INSS. Isto porque, em se 

tratando de obrigação de fazer, a aferição do quantum devido pela 

autarquia ré em nada influenciará na prestação jurisdicional que ora decide 

o mérito desta demanda. Por outro lado, não se pode ignorar o dado da 

realidade de que o Instituto Previdenciário possui aparelhamento e 

recursos técnicos muito mais adequados à realização dos cálculos 

necessários ao cumprimento desta condenação judicial, tendo em vista sua 

atribuição ordinária de proceder a manutenção de todos os benefícios 
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previdenciários e assistenciais e respectivos banco de dados, disponíveis 

no sistema informatizado, bem como aplicar as revisões e reajustamentos 

devidos. A realização dos cálculos pelo setor responsável do Poder 

Judiciário, compreensivelmente mais reduzido, certamente comprometeria 

a celeridade da prestação jurisdicional, além de implicar dispêndio muito 

maior de recursos humanos e econômicos. 

 

Com efeito, não há que se falar em contradição no fato de que 

não haveria interesse recursal da autarquia federal em contrapor à 

iliquidez da sentença, e após determinar-lhe a obrigação de elaborar os 

cálculos, pois, conforme restou delineado, a r. sentença ilíquida prejudica 

à parte autora, já que será seu o interesse de executar o julgado após o 

trânsito em julgado da decisão, não havendo qualquer prejuízo ao INSS na 

elaboração dos cálculos, haja vista constituir tal tarefa atividade precípua 

da autarquia federal e realizada ordinariamente, motivo pelo qual, lhe é 

imposto por esta Turma Recursal o ônus de efetuar os cálculos da renda 

mensal e dos valores atrasados.  

 

Ante o exposto, nego provimento ao recurso do INSS, e dou 

parcial provimento ao recurso do autor para fixar a data de início do 

benefício na data do requerimento administrativo, na hipótese de lhe ser 

concedido o benefício de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição 

integral, caso cumpridos os 35 anos de tempo de serviço, ou, proporcional, 

caso cumpridas as regras de transição da Emenda Constitucional nº 20/98, 

diante dos períodos urbanos comuns e laborados em condições especiais 

reconhecidos pela r. sentença. 

 

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios 
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fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, apurados até a 

data da sentença, limitada tal verba ao valor de alçada dos Juizados 

Especiais Federais, correspondente a 60 (sessenta) salários mínimos, 

vigente na data da execução. 

 

É o voto." 

 

2. O recorrente em seu pedido de uniformização alega que restou comprovado nos 

autos que estava exposto ao agente nocivo ruído acima dos limites legais, bem 

como que o reconhecimento da especialidade do labor de vigilante poderia se dar 

por enquadramento, após 05/03/1997, diante do fator periculosidade. Para 

demonstrar a divergência jurisprudencial, apresentou como paradigmas decisões 

desta Turma Nacional de Uniformização, no PEDILEF n° 200872550083722, 

relator PRESIDENTE, DJe 05/11/2009, do STJ no REsp 518139, relator Ministro 

JORGE SCARTEZZINI, DJe 02/08/2004, REsp 600277, relator Ministro 

HAMILTO CARVALHIDO, DJe 10/05/2004 e REsp 178139, relator Ministro 

EDSON VIDIGAL, DJe 18/10/1999. 

 

3. Sem contrarrazões ao Pedido de Uniformização pelo INSS.  

 

4. O PEDILEF não foi admitido na origem. Interposto agravo foi remetido à Turma 

Nacional de Uniformização. 

 

5. É o relatório.  

 

Passo ao voto 

 

6.  Inicialmente, quanto ao limite de tolerância ao agente ruído, a questão já foi 

objeto de análise por este Colegiado Nacional, conforme PEDILEF n° 



 
Poder Judiciário 

Conselho da Justiça Federal 
Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais 

 

05310477020094058300, relator Juiz Federal SÉRGIO MURILO WANDERLEY 

QUEIROGA, DJe 21/10/2016, dentre outros julgados, no qual restou fixado o 

entendimento de que para as atividades exercidas até 05/03/1997, na vigência do 

Decreto n° 2.172/97, tal agente é considerado agressivo à saúde desde que 

superior a 80 decibéis. Em data posterior a 05/03/1997, o ruído é considerado 

agente agressivo quando superior a 90 decibéis. Com o advento do Decreto n° 

4.882/2003, o limite mínimo de ruído passou a ser de 85 decibéis. Dessa maneira, 

considerando que o período laborado envolve os períodos de 06/03/1997 a 

14/04/2006, a apuração da especialidade deve observar, nesse intervalo temporal 

que os limites toleráveis de ruído eram de 90 decibéis e 85 decibéis 

respectivamente.  

 

7. O recorrente alega que a exposição do autor de maneira habitual e permanente 

não ocasional e nem intermitente ao agente nocivo em índice superior ao 

legalmente fixado foi devidamente demonstrado pelo laudo pericial produzido em 

Juízo. Diante de tal argumento, é clara a intenção de rediscussão de matéria fática, 

importando no reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela 

Súmula n° 42 desta TNU: 

 

“Não se conhece de incidente de uniformização que implique 

reexame de matéria de fato.” 

 

8. Quanto ao fator periculosidade da atividade de vigilante, a matéria também já foi 

apreciada e decidida por esta Turma Nacional de Uniformização, consoante, o 

representativo de controvérsia PEDILEF nº 0502013-34.2015.4.05.8302/ PE, 

relator Juiz Federal FREDERICO AUGUSTO LEOPOLDINO KOEHLER, DJe 

29/07/2016, no qual ficou assentado que é possível o reconhecimento de tempo 

especial prestado com exposição ao agente nocivo periculosidade, na atividade de 

https://www2.jf.jus.br/phpdoc/virtus/pesqProcessoWord.php?nr=%2005020133420154058302
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vigilante, em data posterior à vigência do Decreto n. 2.172/92, de 05/03/1997, 

desde que laudo técnico comprove a permanente exposição à atividade nociva, 

com o uso de arma de fogo. Contudo, não há no recurso qualquer abordagem 

acerca do tema e sequer é instruído com paradigmas discutindo a matéria. Nesse 

sentido, conhecer do recurso, neste ponto, importaria em reexame de matéria 

fática e em julgamento além do pedido visto que o tema relativo ao porte de arma 

não foi devolvido ao conhecimento da Turma de Uniformização. 

9. Desse modo, além de não caber o reconhecimento de condições especiais por 

presunção de periculosidade decorrente de enquadramento na categoria de 

vigilante, após 05/03/1997, não há como se conhecer da matéria quanto a 

portabilidade de arma de fogo durante a atividade laborativa. 

 

10. Ante o exposto, VOTO no sentido de NÃO CONHECER DO RECURSO, com 

fulcro na Súmula n° 42/TNU e na Questão de Ordem n° 13/TNU. 

 

11. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

 

ACÓRDÃO 

 

  A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, NÃO 

CONHECEU do presente Incidente de Uniformização, nos termos do voto-ementa do 

Juiz Federal relator. 

 

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

 

Juiz Federal Wilson Witzel  

Relator 

 


