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RELATÓRIO 

1. O INSS interpõe Pedido de Uniformização de Interpretação da Legislação Federal 
contra acórdão prolatado pela Turma Recursal Suplementar da Seção Judiciária do 
Paraná, que manteve a sentença que julgou procedente em parte o pedido para reconhecer 
o período laborado pelo autor em condições especiais, de 26/01/1977 a 17/01/1989, sob 
o fundamento de que “havendo indicação de oscilação do ruído entre 72 e 85 decibéis, 
sendo o último nível superior ao limite tolerado à época (80 decibéis), viável o 
reconhecimento da especialidade do período.” 

2. Nas suas razões recursais, a autarquia alega que o acórdão adotou interpretação 
divergente daquela acolhida pela Turma Nacional de Uniformização (PEDILEF n. 
5042000-44.2011.4.04.7000), no sentido de que “em se tratando de exposição a ruído, 
não sendo possível a realização da média ponderada, a especialidade deve ser aferida de 
acordo com a média aritmética, e não pelo nível máximo (picos de ruído).” 

3. A Turma Recursal de origem não readequou o acórdão ao entendimento da Turma 
Nacional de Uniformização. O MM. Juiz Federal Presidente das Turmas Recursais da 
Seção Judiciária do Paraná proferiu decisão para admitir o Pedido de Uniformização. 

4. Os autos foram-me distribuídos por decisão do MM. Ministro Presidente da Turma 
Nacional de Uniformização. 

VOTO 

5. Em análise do recurso, destaco que nos autos do PEDILEF n. 5002543-
81.2011.4.04.7201, representativo da controvérsia, a Turma Nacional de Uniformização 
firmou a tese de que na hipótese de exposição ao agente nocivo ruído em níveis variados, 
deve ser realizada a média aritmética simples entre as medições de ruído encontradas, 
afastando-se a técnica de picos de ruído, que considera apenas o limite máximo da 
variação: 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE 
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NOCIVO RUÍDO. CANCELAMENTO DA SÚMULA 32 TNU. PERÍODO ENTRE 
05/03/1997 E 18/11/2003. NÍVEIS VARIADOS. NÃO APURAÇÃO DA MÉDIA 
PONDERADA. MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES. AFASTAMENTO DA TÉCNICA DE 
“PICOS DE RUÍDO”. INCIDENTE PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Prolatado acórdão 
pela Segunda Turma Recursal De Santa Catarina, a qual negou provimento ao recurso 
do INSS para manter a sentença de parcial procedência, que reconheceu o pedido de 
conversão dos períodos considerados especiais (de 01/11/1983 a 31/05/1986, de 
01/06/1986 a 04/08/1987, de 05/08/1987 a 27/06/1991, de 06/03/1997 a 31/12/1997, de 
01/01/1998 a 31/12/1998, de 01/01/2000 a 31/12/2002, e de 01/01/2003 a 18/11/2003) 
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 do STJ (quanto ao limite 
de ruído) e da TNU (quanto à apuração dos níveis variados de ruído). 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. No tocante ao agente nocivo ruído, caracteriza-se como agente 
agressivo à saúde a exposição a locais de trabalho com ruídos acima de 80 decibéis, 
para as atividades exercidas até 05/03/97, e a partir desta data acima de 90 decibéis. 
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Com o advento do Decreto nº 4882/2003, o limite mínimo de ruído passou a ser 
estabelecido em 85 decibéis. Para abraçar este entendimento, na sessão de 09.10.03, a 
Súmula nº 32 da TNU foi cancelada. 10. Deveras, julgando Incidente de Uniformização 
de Jurisprudência, o Colendo STJ decidiu que: PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ÍNDICE MÍNIMO DE RUÍDO A SER 
CONSIDERADO PARA FINS DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. 
APLICAÇÃO RETROATIVA DO ÍNDICE SUPERIOR A 85 DECIBÉIS PREVISTO NO 
DECRETO N. 4.882/2003. IMPOSSIBILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. 
INCIDÊNCIA DO ÍNDICE SUPERIOR A 90 DECIBÉIS NA VIGÊNCIA DO DECRETO 
N. 2.172/97. ENTENDIMENTO DA TNU EM DESCOMPASSO COM A 
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Incidente de uniformização de 
jurisprudência interposto pelo INSS contra acórdão da Turma Nacional de 
Uniformização dos Juizados Especiais Federais que fez incidir ao caso o novo texto do 
enunciado n. 32/TNU: O tempo de trabalho laborado com exposição a ruído é 
considerado especial, para fins de conversão em comum, nos seguintes níveis: superior 
a 80 decibéis, na vigência do Decreto n. 53.831/64 e, a contar de 5 de março de 1997, 
superior a 85 decibéis, por força da edição do Decreto n. 4.882, de 18 de novembro de 
2003, quando a Administração Pública reconheceu e declarou a nocividade à saúde de 
tal índice de ruído. 2. A contagem do tempo de trabalho de forma mais favorável àquele 
que esteve submetido a condições prejudiciais à saúde deve obedecer a lei vigente na 
época em que o trabalhador esteve exposto ao agente nocivo, no caso ruído. Assim, na 
vigência do Decreto n. 2.172, de 5 de março de 1997, o nível de ruído a caracterizar o 
direito à contagem do tempo de trabalho como especial deve ser superior a 90 decibéis, 
só sendo admitida a redução para 85 decibéis após a entrada em vigor do Decreto n. 
4.882, de 18 de novembro de 2003. Precedentes: AgRg nos EREsp 1157707/RS, Rel. Min. 
João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 29/05/2013; AgRg no REsp 1326237/SC, 
Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13/05/2013; REsp 1365898/RS, Rel. Min. 
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17/04/2013; AgRg no REsp 1263023/SC, Rel. Min. 
Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 24/05/2012; e AgRg no REsp 1146243/RS, Rel. Min. 
Maria Thereza de Assis Moura, DJe 12/03/2012. 3. Incidente de uniformização provido. 
(Pet 9059/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
28/08/2013, DJe 09/09/2013). 11. No caso em comento, o acórdão recorrido manteve a 
sentença que reconheceu a especialidade do labor sob o seguinte fundamento: “(...) 
Acrescento que havendo exposição a níveis variados de ruído, em intervalo de decibéis, 
e inexistindo nos autos a informação da média ponderada - forma mais correta de se 
apurar a nocividade da exposição ao agente ruído em níveis variados - bem assim os 
elementos necessários para obtê-la (tal como tempo de exposição do obreiro a cada um 
dos patamares enfrentados), deverá ser analisado se no intervalo de decibéis informado 
no formulário/laudo está ou não contido o nível máximo de tolerância estabelecido na 
legislação previdenciária, nos termos da já mencionada Súmula n. 32 da TNU. Em caso 
positivo, caberá o reconhecimento da especialidade, e vice-versa.(...)”, grifei. 12. Assim, 
o acórdão recorrido diverge da Jurisprudência do STJ e do entendimento atual da TNU, 
no tocante aos níveis de ruído a serem considerados. Do mesmo modo, há dissídio 
jurisprudencial em relação à apuração do limite a ser considerado quando há exposição 
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a níveis variados e não consta nos autos a média ponderada. 13. No caso ruído com 
exposição a níveis variados sem indicação de média ponderada, segundo o entendimento 
firmado pela TNU nos julgados PEDILEF 50012782920114047206 (Rel. Juiz Federal 
Luiz Claudio Flores da Cunha, DOU 23/05/2014), PEDILEF 200972550075870 (Rel. 
Juiz Federal Herculano Martins Nacif, DOU 03/05/2013) e PEDILEF 201072550036556 
(Rel. Juiz Federal Adel Américo de Oliveira, DOU 17/08/2012), deve ser realizada a 
média aritmética simples entre as medições de ruído encontradas, afastando-se a técnica 
de “picos de ruído”, a que considera apenas o limite máximo da variação. 14. Incidente 
conhecido e parcialmente provido para (i) reafirmar a tese de que para o reconhecimento 
de tempo especial, as atividades exercidas até 05/03/1997, a intensidade de ruído deve 
ser acima de 80 decibéis; de 06/03/1997 a 18/11/2003, acima de 90 decibéis; e a partir 
de 19/11/2003 (Decreto nº 4.882/2003), acima de 85 decibéis; (ii) reafirmar a tese de que 
se tratando de agente nocivo ruído com exposição a níveis variados sem indicação de 
média ponderada, deve ser realizada a média aritmética simples, afastando-se a técnica 
de “picos de ruído” (a que considera apenas o nível de ruído máximo da variação); (iii) 
determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para adequação do julgado 
segundo as premissas ora fixadas, nos termos da Questão de Ordem nº 20 da TNU. 15. 
Julgamento nos termos do artigo 7º, inciso VII, alínea “a”, do RITNU, servindo como 
representativo de controvérsia (Rel. Juíza Federal Kyu Soon Lee, j. 08/10/2014). 

6. Posto isso, voto por conhecer e dar parcial provimento do Pedido de Uniformização 
para reafirmar a tese de que na hipótese de exposição ao agente nocivo ruído em níveis 
variados, deve ser realizada a média aritmética simples entre as medições de ruído 
encontradas, afastando-se a técnica de picos de ruído. Determino o retorno dos autos à 
Turma Recursal de origem para adequação do julgado à orientação acima firmada, de 
acordo com a Questão de Ordem n. 20, da TNU. 

 

EMENTA 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FED ERAL. 
ATIVIDADE ESPECIAL.  AGENTE NOCIVO RUÍDO.  NÍVEIS V ARIADOS. 
MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES. AFASTAMENTO DA TÉCNICA DE  “PICOS 
DE RUÍDO”. INCIDENTE PARCIALMENTE PROVIDO.  

1. A TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO FIRMOU A TESE DE QUE NA 
HIPÓTESE DE EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO RUÍDO, EM NÍVEIS 
VARIADOS, DEVE SER REALIZADA A MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES ENTRE 
AS MEDIÇÕES DE RUÍDO ENCONTRADAS, AFASTANDO-SE A TÉCNICA DE 
PICOS DE RUÍDO, QUE CONSIDERA APENAS O LIMITE MÁXIMO DA 
VARIAÇÃO (PEDILEF N. 5002543-81.2011.4.04.7201, REL. JUÍZA FEDERAL KYU 
SOON LEE). 
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2. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO. QUESTÃO DE ORDEM 20, DA TNU. 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu conhecer e dar parcial 
provimento do Pedido de Uniformização, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a). 

Brasília, 25 de outubro de 2017. 

 


