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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5007156-87.2019.4.04.7000/PR

RELATORA: JUÍZA FEDERAL SUSANA SBROGIO GALIA
REQUERENTE: NELSON GONCALVES DA SILVA

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por NELSON GONÇALVES
DA SILVA, pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO
(IBDP) e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

O autor-embargante suscita contradição na decisão embargada ao exigir
do segurado a comprovação da equiparação das condições de trabalho à condição de
guarda, como condição para o enquadramento da atividade de “vigia” e “vigilante” no
código 2.5.7 do Anexo III, do Decreto nº 53.831/1964. Requer seja mantida apenas a
primeira parte da tese fixada, qual seja: “A atividade de vigia ou de vigilante é
considerada especial por equiparação à atividade de guarda prevista no código 2.5.7 do
Decreto n. 53.831/1964, até a edição da Lei n. 9.032/1995, independentemente do uso
de arma de fogo”. Sucessivamente, em não sendo acatado o pedido anterior, requer seja
sanada a obscuridade e omissão, para determinar que a necessidade de demonstração
da equiparação das condições de trabalho, se limita à atividade de “vigia” com à de
guarda. Ainda, acaso mantida a segunda parte da tese fixada, requer seja sanada a
omissão existente, com a especificação dos meios de provas aptos a comprovar a
equiparação das condições de trabalho do “vigia” e do “vigilante” com as de “guarda”.

O INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO
(IBDP), por sua vez, sustenta que a matéria relativa à prova das condições de
equiparação não foi abrangida pelo PUIL ou debatida nos autos. Sustenta ser o caso de
presunção absoluta de sujeição à periculosidade nos mesmos termos da atividade de
guarda prevista no código 2.5.7 do Decreto n. 53.831/1964. Cita a IN INSS 77/2015,
art. 273, II, a IN INSS 84/2002, e o Parecer da SSMT no processo MTb nº 108.561/82,
Anexo III da NR-16. Requer a delimitação da tese para que somente o “vigia” esteja
sujeito à comprovação das condições de equiparação por qualquer meio de prova.
Mantida a tese, requer a modulação dos efeitos para aplicação da tese firmada.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS apresenta
embargos de declaração, requerendo a suspensão do feito nos termos da decisão de
afetação do tema 1209 pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Igualmente, busca o
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enfrentamento da matéria à luz dos artigos 202, II (em sua redação originária), e 195,
§5º, ambos da Constituição Federal.

Considerando-se não ser o caso de atribuição de efeitos infringentes, o
recurso se encontra apto à inserção em pauta de julgamento.

 Delimitado o objeto do recurso, passa-se à respectiva análise.

VOTO

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material porventura existente no julgado, consoante dispõe o art.
48 da Lei 9.099, em combinação com o art. 1.022 do CPC/2015.

Entretanto, esta via recursal não permite questionar os critérios da decisão
embargada ou reabrir a discussão acerca da lide, reeditando razões já apreciadas. Por
esse motivo, o efeito modificativo pretendido somente é possível em hipóteses
excepcionais, uma vez comprovada a existência dos mencionados vícios no julgado, o
que não se evidencia no caso em exame. Neste sentido, firma-se a jurisprudência do
Eg. Superior Tribunal de Justiça: EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 220.572/SP,
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL,
julgado em 1º/7/2013, DJe 1º/8/2013.

No caso concreto, em Sessão Ordinária realizada por videoconferência,
no dia 05 de maio de 2022, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais (TNU) decidiu, por maioria, dar provimento ao pedido de
uniformização de jurisprudência, firmando a seguinte tese para o tema 282 dos seus
incidentes representativos de controvérsia: 

“A atividade de vigia ou de vigilante é considerada especial por equiparação à
atividade de guarda prevista no código 2.5.7 do Decreto 53.831/64, até a edição da
Lei n. 9.032/1995, independentemente do uso de arma de fogo, desde que haja
comprovação da equiparação das condições de trabalho, por qualquer meio de
prova.”

Ocorre que o voto condutor do acórdão embargado foi claro em analisar
integralmente os pontos ventilados no pedido de uniformização de jurisprudência.

Sobre a matéria invocada nos aclaratórios, o voto condutor do acórdão
embargado dispôs expressamente, senão vejamos:

2. No mérito, parabenizando as decisões precedentes pelo estudo aprofundado da
matéria, respeitosamente venho ponderar que o fato de a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) firmar-se no sentido de que as categorias profissionais
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elencadas nos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 eram consideradas sujeitas a condições
nocivas de trabalho por presunção legal não equivale a estender a presunção legal à
equiparação com outras atividades profissionais.

No ponto, com a devida vênia dos entendimentos divergentes, a jurisprudência do STJ
acerca da presunção legal de exposição aos agentes nocivos à saúde
pelo enquadramento das categorias profissionais previstas nos Decretos
53.831/64 e 83.080/79 não afasta a necessidade de comprovação das condições para
equiparação com relação a demais atividades profissionais, para fins de
reconhecimento de labor sujeito a condições nocivas, ainda que por qualquer meio de
prova. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ATIVIDADE ESPECIAL. 
VIGILANTE. NÃO ENQUADRAMENTO. CONVERSÃO. POSSIBILIDADE.
PERICULOSIDADE. COMPROVAÇÃO.

(...)O Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência do enquadramento da
atividade desempenhada pelo segurado como atividade especial nos Decretos
53.831/64 e 83.080/79 não inviabiliza a sua consideração para fins de concessão de
aposentadoria se comprovado o exercício de atividade sob condições especiais.
(REsp 1573541 / SC, 2ª.Turma, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,  DJe 18/05/2016)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO
EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE NO
MOMENTO DA PRESTAÇÃO. DECRETOS 53.831/1964 E 83.080/1979.
IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL. ATIVIDADE NÃO
PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
NOCIVIDADE DA ATIVIDADE. PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE ATESTAM
NÃO ESTAR O TRABALHADOR SUBMETIDO À ATIVIDADE NOCIVA OU
PERIGOSA. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Busca o autor o reconhecimento da especialidade
da atividade desenvolvida como vigia, no período de 26.7.1958 a 2.9.1977, em razão
da periculosidade da atividade. 2. No período em exame, a comprovação da
especialidade da atividade laboral encontrava-se disciplinada pelos Decretos
53.831/1964 e 83.080/1979, que elencavam as categorias profissionais sujeitas a
condições nocivas de trabalho por presunção legal, fazendo jus à contagem majorada
do tempo de serviço. 3. Na hipótese dos autos, embora os Decretos Regulamentares
vigentes no período em análise não previssem a categoria profissional Vigia, o Decreto
53.831/1964, item 2.5.7, reconhecia a especialidade da atividade realizada na
condição de Guarda, Bombeiro e Investigador. Assim, esta Corte pacificou a
orientação de que até 28.4.1995 é possível o reconhecimento da especialidade da
profissão de Vigia ou Vigilante, por analogia, à função de Guarda, desde que
comprovada a periculosidade da atividade. 4. Ocorre que, no caso dos autos, as
instâncias ordinárias são uníssonas em afirmar que os documentos trazidos atestam
que o autor não estava submetido à atividade perigosa, não havendo qualquer
documento que comprove a utilização de arma de fogo, que a atividade fosse
desenvolvida em empresa de vigilância ou segurança ou qualquer outra informação
que pudesse indicar a nocividade da atividade, o que afasta a possibilidade de
reconhecimento da especialidade do período. 5. Agravo Interno do Segurado a que se
nega provimento.
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(AgInt nos EDcl no AREsp 815198 / SP, 1ª. Turma, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, DJe 12/12/2019)

 

Embora de fato não haja regulamentação específica acerca da profissão de vigia, a
definição da profissão de vigilante e o conceito de segurança privada estão
disciplinados nos artigos 10 e 15 da Lei nº 7.102/83, como segue: 

 Art. 10. São considerados como segurança privada as atividades desenvolvidas em
prestação de serviços com a finalidade de:

 I   proceder à vigilância patrimonial das instituições financeiras e de outros
estabelecimentos, públicos ou privados, bem como a segurança de pessoas físicas;

II   realizar o transporte de valores ou garantir o transporte de qualquer outro tipo de
carga. 

§ 1º Os serviços de vigilância e de transporte de valores poderão ser executados por
uma mesma empresa. 

§ 2º As empresas especializadas em prestação de serviços de segurança, vigilância e
transporte de valores, constituídas sob a forma de empresas privadas, além das
hipóteses previstas nos incisos do caput deste artigo, poderão se prestar ao exercício
das atividades de segurança privada a pessoas; a estabelecimentos comerciais,
industriais, de prestação de serviços e residências; a entidades sem fins lucrativos; e
órgãos e empresas públicas.

§ 3º Serão regidas por esta lei, pelos regulamentos dela decorrentes e pelas
disposições da legislação civil, comercial, trabalhista, previdenciária e penal, as
empresas definidas no parágrafo anterior. 

§ 4º As empresas que tenham objeto econômico diverso da vigilância ostensiva e do
transporte de valores, que utilizem pessoal de quadro funcional próprio, para execução
dessas atividades, ficam obrigadas ao cumprimento do disposto nesta lei e demais
legislações pertinentes". 

 

"Art. 15. Vigilante, para os efeitos desta lei, é o empregado contratado para a
execução das atividades definidas nos incisos I e II do caput e §§ 2º, 3º e 4º do art.
10". 

 

Neste contexto, o vigilante é aquele que se encontra vinculado à empresa especializada
na proteção patrimonial e de pessoas, realizando vigilância ostensiva, mediante
treinamento específico,  regulado pela Lei nº 7.102/83. Distintamente, o
vigia desempenha a função de guarda e fiscalização de estabelecimentos públicos ou
privados, assegurando a ordem, sem, porém, necessitar de formação específica.
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 Os vigilantes exercem suas atividades de segurança patrimonial e de pessoas
vinculados a empresas de vigilância, que necessitam de autorização legal para
funcionamento, somente obtida se preenchidos os requisitos estabelecidos em Portaria
do Departamento de Polícia Federal, órgão fiscalizador competente.

Note-se que, com referência à descrição da Classificação Brasileira de Ocupações
(CBO), a atividade de vigilante encontra-se descrita no item 5173 (“Vigilantes e
guardas de segurança”), ao passo que a atividade de vigia está inserida em item
diverso, qual seja, o item 5174 (“Porteiros, vigias e afins”) dividindo-se entre as
atividades de portaria e zelo patrimonial por meio de observação do comportamento e
fluxo de pessoas.

A atividade de vigilante é descrita, na CBO,  como segurança pessoal e
patrimonial ostensiva: 

Vigiam, de forma ativa, dependências e áreas públicas e privadas com a finalidade de
prevenir, controlar e coibir delitos como porte ilícito de armas e munições e outras
irregularidades. Zelam pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento
das leis e regulamentos realizando rondas no interior da área vigiada e monitorando
câmeras e sistemas de alarme. Recepcionam e controlam a movimentação de pessoas
em áreas de acesso livre e restrito. Fiscalizam pessoas, cargas e patrimônio e escoltam
pessoas e mercadorias. Controlam objetos e cargas. Vigiam parques e reservas
florestais, combatendo inclusive focos de incêndio. Vigiam presos e muradas de
estabelecimentos prisionais. Comunicam-se via rádio ou telefone e prestam
informações ao público e aos órgãos competentes.

O vigia, por sua vez, exerce atividades relacionadas à recepção e observação do
comportamento e movimentação de pessoas, não se encontrando originariamente
relacionadas à segurança pessoal e patrimonial ostensiva:

Recepcionam e orientam visitantes e hóspedes. Zelam pela guarda do patrimônio
observando o comportamento e movimentação de pessoas para prevenir perdas, evitar
incêndios, acidentes e outras anormalidades. Controlam o fluxo de pessoas e veículos
identificando-os e encaminhando-os aos locais desejados. Recebem mercadorias,
volumes diversos e correspondências. Fazem manutenções simples nos locais de
trabalho.

Deste modo, parece-me que a legislação estabeleceria uma distinção entre a atividade
de vigia e vigilante, sendo que as informações da CBO permitiriam presunção simples
(ou presunção hominis) quanto à equiparação da atividade de vigilante à atividade de
guarda, porém a legislação e a classificação de ocupações não chancelariam a
presunção legal para estendê-la à atividade de vigia.

Daí que se concorda com a afirmação de que "O uso de arma de fogo pode ser
enquadrável como condição nociva, mas, outras circunstâncias igualmente podem.”

Contudo, respeitosamente se discorda que isso, agregado a eventual desvio de função
no desempenho destas atividades, enseje uma presunção absoluta, que, via de regra,
exige contexto normativo específico.
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Igualmente, não seria o caso de presunção relativa, pois há necessidade de observar a
coerência e estabilidade da jurisprudência do STJ e da TNU.

Nessas condições, menciona-se a aplicação, ao caso, da tese firmada pela TNU
no Tema 198 dos seus incidentes representativos de controvérsia (PUIL 0502252-
37.2017.4.05.8312/PE), a seguir transcrita:

No período anterior a 29/04/1995, é possível fazer-se a qualificação do tempo de
serviço como especial a partir do emprego da analogia, em relação às ocupações
previstas no Decreto n.º 53.831/64 e no Decreto n.º 83.080/79. Nesse caso, necessário
que o órgão julgador justifique a semelhança entre a atividade do segurado e a
atividade paradigma, prevista nos aludidos decretos, de modo a concluir que são
exercidas nas mesmas condições de insalubridade, periculosidade ou penosidade. A
necessidade de prova pericial, ou não, de que a atividade do segurado é exercida em
condições tais que admitam a equiparação deve ser decidida no caso concreto.

E também se transcreve trecho relevante do voto condutor do acórdão prolatado
naquele representativo de controvérsia (PUIL 0502252-37.2017.4.05.8312/PE): 

Dessa maneira, é inegável que esta TNU admite a presunção de exposição a agente
nocivo a todo um grupo de atividades profissionais, como no caso da indústria têxtil,
bem como o enquadramento, por critério de semelhança, de atividade profissional não
listada, a partir do emprego da analogia com a atividade paradigma, de maneira que é
possível se fazer o mesmo no caso de outras atividades, inclusive de
marroeiro/marteleiro. 

Contudo, penso não ser possível, para fins de resolução da questão posta no Tema
198, firmar tese jurídica que conclua pela necessidade, ou não, para todo e qualquer
caso em que se utilize o critério da semelhança através do emprego da analogia, da
respectiva prova de exercício de atividade em condições de insalubridade,
periculosidade ou penosidade. Tudo vai depender das condições de possibilidade para
que a TNU alcance grau de certeza suficiente a lhe permitir conclusão pela
semelhança, como nos casos acima citados. Certamente, haverá alguns casos em que
esse nível de confiabilidade no emprego da analogia não será possível, a exemplo do
que ocorreu no caso do “vigia” e sua equiparação com as atividades descritas no
item 2.5.2 do Decreto n.º 53.831/64 (bombeiros, investigadores, guardas), bem como
no caso do “torneiro mecânico” e sua pretensa semelhança com as atividades
descritas no item 2.5.3 do Anexo II do Decreto n.º 80.079/79: 

Tal controvérsia já foi devidamente apreciada nos autos do PEDILEF
05202157520094058300 (Relator(a) JUIZ FEDERAL WILSON JOSÉ WITZEL, DOU
22/01/2016 PÁGINAS 83/132), ocasião na qual esta Turma Nacional de
Uniformização firmou o entendimento de que somente é possível o reconhecimento das
condições especiais do labor do torneiro mecânico por enquadramento a categoria
profissional quando apresentados elementos que autorizem a conclusão de que a
insalubridade, a penosidade ou a periculosidade, que se entende presente por
presunção na categoria paradigma, se faz também presente na categoria que se
pretende a ela igualar. (PEDILEF n.º 05017389120154058300, relatora a Juíza
Federal Gisele Chaves Sampaio Alcântara, julgado no dia 20/10/2016) (grifei) 
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“A equiparação a categoria profissional para o enquadramento de atividade especial,
fundada que deve estar no postulado da igualdade, somente se faz possível quando
apresentados elementos que autorizem a conclusão de que a insalubridade, a
penosidade ou a periculosidade, que se entende presente por presunção na categoria
paradigma, se faz também presente na categoria que se pretende a ela igualar.”
(PEDILEF n.º 200651510118434, relator o Juiz Federal José Antonio Savaris,
julgando no dia 14/06/2011) 

Assim, e considerando que o acórdão recorrido está em desarmonia com a
jurisprudência dominante desta TNU, para a qual é indispensável o uso de arma de
fogo por parte do vigilante/vigia para fins de aplicação da Súmula nº 26 (A atividade
de vigilante enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item
2.5.7. do Anexo III do Decreto n. 53.831/64.), cabível a adequação pela Turma de
origem. (PEDILEF n.º 0521709-79.2017.4.05.8013, relator o Juiz Federal Francisco
Andreotti Spizzirri, julgado no dia 12/12/2018) 

Assim, entendo não ser possível generalizar o entendimento desta turma no sentido de,
nos casos do uso do critério da semelhança mediante o emprego da analogia, sempre
ser necessária ou desnecessária prova do exercício da atividade em condições de
insalubridade, periculosidade ou penosidade. 

A razão para esse entendimento está na premissa de que a analogia é um processo
lógico de conhecimento por extensão que se vale de um raciocínio por semelhança e
probabilidade, nos seguintes termos: dada determinada função ou atividade
profissional, é possível, por semelhança, concluir-se que, provavelmente, ela é exercida
nas mesmas condições de insalubridade que a atividade paradigma? Em algumas
situações, como visto, esse raciocínio pode ser empregado sem risco de erro pelo
Poder Judiciário, porém, em outros, não. Tudo vai depender do conhecimento dos
julgadores e do grau de precisão da linguagem para se descrever as atividades
comparadas: caso concreto e paradigma. (grifo nosso)

 

Por tais motivos, parece-me que o enquadramento da atividade de vigia ou vigilante,
exercida anteriormente ao advento da Lei nº 9.032/1995, não depende da utilização de
arma de fogo, porém exige demonstração nos autos da sua equiparação à função de
guarda (código 2.5.7), de forma a evidenciar que a atividade é exercida nas mesmas
condições de periculosidade.

Por isso, peço vênia para defender o entendimento de que:

A atividade de vigia ou de vigilante é considerada especial por equiparação à
atividade de guarda prevista no código 2.5.7 do Decreto 53.831/64, até a edição da
Lei n. 9.032/1995, independentemente do uso de arma de fogo, desde que haja
comprovação da equiparação das condições de trabalho, por qualquer meio de prova.

Na hipótese em apreço, o encaminhamento seria o mesmo previsto nos votos
apresentados anteriormente, pois necessário o retorno à Turma Recursal de origem
para adequação da decisão recorrida à tese acima fixada, em conformidade com o
caso concreto.
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Por conseguinte, voto por (i) acompanhar a Questão de Ordem proposta, para afastar
a necessidade de suspensão do incidente; e (ii) dar provimento ao pedido de
uniformização de jurisprudência, por fundamento diverso.”

 

Por essa forma, passa-se analisar especificamente os pontos suscitados 
sucessivamente nos embargos de declaração interpostos.

(i) Dos embargos de declaração da parte autora

Quanto à contradição na decisão embargada ao exigir do segurado a
comprovação da equiparação das condições de trabalho à condição de guarda, como
condição para o enquadramento da atividade de “vigia” e “vigilante” no código 2.5.7
do Anexo III, do Decreto nº 53.831/1964, conforme expressamente citado no
voto/acórdão embargado, a presunção legal existente acerca da sujeição à
periculosidade somente foi admitida pelo legislador ordinário e pela
jurisprudência com relação à atividade de GUARDA. Para as demais atividades que
pretendem equiparação àquelas contempladas nos Decretos previdenciários, sempre
foi exigida a comprovação das condições similares de labor.

Para tanto, citou-se, na decisão embargada, a tese firmada para o Tema
198 dos incidentes representativos de controvérsia da TNU (PUIL 0502252-
37.2017.4.05.8312/PE) e a jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nos mesmos termos:

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE
TRATORISTA E MOTORISTA. POSSIBILIDADE. 1. No PEDILEF 200651510118434,
de relatoria do Exmo. Juiz Federal José Antonio Savaris (sessão de 14/06/2011, DJ
25/11/2011) a TNU firmou a seguinte premissa de Direito: “A equiparação a
categoria profissional para o enquadramento de atividade especial, fundada que deve
estar no postulado da igualdade, somente se faz possível quando apresentados
elementos que autorizem a conclusão de que a insalubridade, a penosidade ou a
periculosidade, que se entende presente por presunção na categoria paradigma, se
faz também presente na categoria que se pretende a ela igualar”. 2. O STJ, no AgRg
no REsp 794092/MG (Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, Fonte DJ
28/05/2007, p. 394) firmou tese no mesmo sentido, ao dispor que “o rol de atividades
arroladas nos Decretos n.os 53.831/64 e 83.080/79 é exemplificativo, não existindo
impedimento em considerar que outras atividades sejam tidas como insalubres,
perigosas ou penosas, desde que estejam devidamente comprovadas”. Precedentes:
AgRg no Ag 803513 / RJ (DJ 18/12/2006, p. 493), REsp 765215 / RJ (DJ 06/02/2006,
p. 305), entre outros. 3. Pedido do INSS conhecido e improvido. 4. Outrossim, sugere-
se ao Presidente deste Colegiado que, com base no entendimento já consolidado nesta
Turma, promova a devolução de todos os processos que tenham por objeto esta mesma
questão, nos termos do artigo 7º do Regimento Interno desta Turma. ACÓRDÃO Vistos
e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Turma
Nacional De Uniformização negar provimento ao recurso nos termos do voto e notas
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taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sessão de 27 de
junho de 2012. Antonio Fernando Schenkel do Amaral e Silva Juiz Federal Relator
(PEDILEF 2009.50.53.000401-9).

 

E a necessidade de comprovação das condições de equiparação se impõe
porque o legislador ordinário a quem é dado fixar as presunções legais, para fins de
implantação de políticas públicas referentes a prestações materiais do Estado, não
elegeu outras presunções legais além daquelas efetivamente contempladas nos
Decretos 53.831/64 e 83.080/79.

Lembramos que, na relação de direito previdenciário, estamos frente a
prestações materiais do Estado, previstas em normas programáticas que demandam
atuação do legislador. Nestes termos, qualquer condicionamento que vincule, sem
margem de discussão acerca da implementação das condições de concessão das
prestações estatais, deve advir de disposição expressa em lei.

No ponto, diante da opção do constituinte pela implantação das
prestações materiais do Estado nos termos da lei (art. 201, §7º, da CF), incide o que, na

doutrina de Robert Alexy, denomina-se relação de precedência condicionada1 para
exegese de direitos fundamentais sociais. Esta relação de precedência quanto aos
direitos fundamentais somente seria afastada pela evidente inadequação ou
desproporção da norma para atingir a finalidade almejada, não sendo esta a hipótese
sob exame. 

Sobre o sistema de presunções legais, tem-se que são ilações que a LEI
extrai de fato conhecido para decidir a existência de outro que se pretenda provar2.
Podem ser divididas em presunções a) absolutas: juris et de jure; e b) legais
condicionais, relativas ou juris tantum.

As presunções absolutas não admitem prova em contrário, ao passo que
as presunções relativas somente seriam afastadas em havendo prova em contrário.
Porém, de qualquer forma, dependem de opção do legislador, pois interferem
condicionando diretamente a relação de direito material e assim culminam por afetar a
implantação de políticas públicas como no caso vertente.

Confira-se a doutrina acerca do tema:

São chamadas juris, porque foram introduzidas pela lei, e de jure, porque sobre tal
presunção a lei estabelece u m direito constante e a considera como verdade. Esta é a
opinião de Fabreguettes, e m Lógica das Provas, p. 205, nota 4, citado por Carvalho
Santos no Código de Processo Civil Interpretado, vol. III, 3ª. ed., 1946.

5007156-87.2019.4.04.7000 900000205801 .V24 SSG.TNU© SSG.TNU

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Turma Nacional de Uniformização

Data da Sessão: 18/08/2022
Pauta: 1



23/08/2022 15:24 :: Minutas - eproc - ::

https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 10/18

As presunções dessa natureza não admitem prova em contrário, só se verificando e m
casos expressos e m lei.

Não se exige que haja uma lei especial determinando a natureza da presunção júris et
de jure, mas e m todo caso, como excepcionais que são, somente quando a lei
determina, ou proíbe expressamente qualquer prova e m contrário, poder-se-á admitir
tenham as presunções essa natureza.

Em caso de dúvida, o melhor critério, como bem observa Câmara Leal, citado por
Carvalho Santos, obra citada, pp. 401/402 será perquirir o motivo que levou o
legislador a estabelecer a presunção e verificar se ela obedeceu a um a razão de ordem
pública ou de interesse coletivo, ou se teve por fim assegurar a estabilidade de um a
relação de ordem geral, para, e m qualquer desses casos, ou e m outros da mesma
relevância, concluir pelo caráter absoluto da presunção.

Vejamos agora a presunção legal condicional. É o fato ou o ato que a lei estabelece
expressamente como verdade, enquanto não há prova e m contrário. Estas presunções
dispensam do ônus da prova aquele que as tem e m seu favor (Regulamento 737, art.
186).

A conseqüência desta última modalidade cifra-se na inversão do ônus da prova. O
Código de 1939, nos dois parágrafos do art. 209, contém as seguintes regras relativas
à distribuição do ônus probandi: a) se o réu, na contestação, negar o fato alegado pelo
autor, a este incumbirá o ônus da prova; b) se o réu, reconhecendo o fato constitutivo,
alegar a sua extinção, ou a ocorrência de outro que lhe obste aos efeitos, a ele
cumprirá provar a alegação.

Caem, entretanto, sem aplicação, estas regras, sempre que a lei estabelece uma
presunção iuris tantum, isto é, uma presunção condicional da existência de um fato. E
m tal caso, o fato se considerará existente até que o interessado, não importe se o

autor ou o réu, apresente prova e m contrário.
3

 

Então, um primeiro ponto a esclarecer é que não se faz possível criar
presunção absoluta ou relativa em matéria previdenciária sem que o legislador assim
estabeleça. E para fins de conhecimento da matéria no âmbito da uniformização de
jurisprudência as presunções legais se qualificam como questão de direito material.

Distintamente é a presunção judicial que não decorre de lei - presunções
comuns ou hominis – que não se enquadram como questão de direito material, mas
dizem respeito ao manejo da prova e às conclusões alcançadas pelo Juiz:

 

Quanto às presunções comuns, também denominadas de fato, ou hominis, convém
desde logo, esclarecer que não são estabelecidas na lei. Ao contrário, fundam-se
naquilo que ordinariamente acontece (Reg. 737, art. 187). Dá-se-lhes a denominação
de presunções hominis por serem presunções de que o juiz, como homem, «se utiliza no
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correr da lide para formar sua convicção como faria qualquer raciocinador fora do
processo». Esta é a explicação de Chiovenda em seus Principi di Diritto Processuale
Civile, 4* ed., p. 853, que a seguir acrescenta: «Quando, segundo a experiência que
temos da ordem normal das coisas, u m fato constitui causa ou efeito de outro, ou de
outro se acompanha, nos é conhecida a existência de u m dos dois, presumimos a
existência do outro. A presunção eqüivale, pois, a uma convicção fundada sobre a
ordem normal das coisas».

Para Manuel de La Plaza, citado por José Frederico Marques, Instituições, p. 486, a
presunção hominis que se inscreve entre as provas críticas, dá margem a que o juiz
atue livremente na escolha do «fato que há de servir de base para formular a
presunção», e ainda, sob certo aspecto, «para deduzir suas conseqüências».

Segundo Carvalho Santos, Código de Processo Interpretado, p. 403, duas condições
são exigidas para que as presunções comuns sejam admitidas: uma, de direito, outra,
de fato. É essencial: 1º.) que seja possível a prova por testemunhas; 2º.) que as
presunções sejam graves, precisas e concordantes. Prossegue o renomado jurista
esclarecendo «que não sendo admissível a prova testemunhai, não será possível fazer a
prova por presunções. Pelo menos em regra, porque no sistema do nosso Código (de
1939) como sabemos, poderá o juiz livremente formar a sua convicção o que não
impede, portanto, que ele deixe de lado essas regras doutrinárias, a não ser que se
trate de prova da essência ou da substância do ato». Continua o saudoso escritor: «O
que se exige, também, é que as presunções sejam graves, precisas e concordantes. São
graves, quando as relações do fato desconhecido com o fato conhecido são tais, que a
existência de um estabelece, por indução necessária, a existência do outro. São
precisas, quando as induções, resultando do fato conhecido, tendem a estabelecer
direta e particularmente o fato desconhecido e contestado. São concordantes, enfim,
quando, tendo todas uma origem comum ou diferente, tendem, pelo conjunto e
harmonia, a firmar o fato que se quer provar (Laurent, e Labori, obra cit., vol. Preuve,

n9 522).
4

 

Logo, não se cuida aqui de estabelecer presunção legal adstrita ao
legislador. Tampouco presunções comuns ou hominis, porque não se inserem na seara
do direito material, senão que dizem respeito ao exame da matéria de fato pelo
julgador de origem, à sua respectiva convicção motivada, transbordando a esfera de
atribuição deste colegiado uniformizador.

Por esse motivo, não se verifica contradição na decisão embargada, nem a
obscuridade e omissão ora apontadas - de que a necessidade de demonstração da
equiparação das condições de trabalho se limita à atividade de “vigia” com à de guarda
-, porquanto essas condições dependem da prova dos autos, estendendo-se para além da
simples designação na CTPS da atividade de “vigia” e “vigilante”.

Igualmente, não há omissão a ser sanada no que concerne à especificação
dos meios de provas aptos a comprovar a equiparação das condições de trabalho do
“vigia” e do “vigilante” com as de “guarda”. Isso porque como manifestado em
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sucessivas decisões deste colegiado não se está diante de sistema tarifado de provas,
mas em regime processual que preza pela persuasão racional e pelo convencimento
motivado do juiz. Isso culmina por inserir qualquer tentativa de controle do
convencimento motivado do julgador ao reexame de matéria de fato não abrangida
pelo sistema de valoração da prova.

 

(iii) Dos embargos de declaração do IBDP

 

O IBDP sustenta que a matéria relativa à prova das condições de
equiparação não foi abrangida pelo PUIL ou debatida nos autos.

Contudo, não se fixou qualquer forma de tarifação de prova na decisão
embargada. Somente se esclarece que, em não  fixando o legislador expressamente
presunção legal de enquadramento no rol de atividades sujeitas a condições nocivas
para “vigias” e “vigilantes”, as condições para equiparação à atividade de guarda
dependem de comprovação, o que pode ocorrer por qualquer meio de prova nos autos.

O IBDP sustenta igualmente ser o caso de presunção absoluta de sujeição
à periculosidade nos mesmos termos da atividade de guarda prevista no código 2.5.7
do Decreto n. 53.831/1964.

Entretanto, como discorrido linhas acima, tanto a presunção absoluta
como a relativa dependem de disposição expressa em lei, o que não se verifica com
relação às atividades de vigia e vigilante.

Cita-se ainda a IN INSS 77/2015, art. 273, II, a IN INSS 84/2002, e o
Parecer da SSMT no processo MTb nº 108.561/82, Anexo III da NR-16. 

Anexo III da NR-16:
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IN INSS 84/2002:

Art. 147. Deverão ser observados os seguintes critérios para o enquadramento de
algumas atividades abaixo relacionadas, para o período trabalhado até 28 de abril de
1995: a) Entende-se por guarda, vigia ou vigilante o empregado que tenha sido
contratado para garantir a segurança patrimonial, ou seja, para impedir ou inibir a
ação criminosa em patrimônio das instituições financeiras e de outros
estabelecimentos públicos ou privados, comerciais, industriais ou entidades sem fins
lucrativos; b) pessoa contratada por empresa especializada em prestação de serviços
de segurança, vigilância e transportes de valores, para prestar serviço relativo a
atividades de segurança privada a pessoa e a residências; c) para o empregado em
empresa prestadora de serviços de vigilância, além das outras informações necessárias
à caracterização da atividade, deverá constar nos formulários (SB 40, DSS-8030,
DIRBEN 8030) os locais e empresas onde o segurado esteve desempenhando a
atividade;

5007156-87.2019.4.04.7000 900000205801 .V24 SSG.TNU© SSG.TNU

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Turma Nacional de Uniformização

Data da Sessão: 18/08/2022
Pauta: 1



23/08/2022 15:24 :: Minutas - eproc - ::

https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_i… 14/18

IN INSS  77/2015: 

Art. 273. Deverão ser observados os seguintes critérios para o enquadramento do
tempo de serviço como especial nas categorias profissionais ou nas atividades abaixo
relacionadas: [...] II - guarda, vigia ou vigilante até 28 de abril de 1995: a) entende-se
por guarda, vigia ou vigilante o empregado que tenha sido contratado para garantir
a segurança patrimonial, com uso de arma de fogo, impedindo ou inibindo a ação
criminosa em patrimônio das instituições financeiras e de outros estabelecimentos
públicos ou privados, comerciais, industriais ou entidades sem fins lucrativos, bem
como pessoa contratada por empresa especializada em prestação de serviços de
segurança, vigilância e transporte de valores, para prestar serviço relativo atividade
de segurança privada de pessoa e residências; e b) a atividade do guarda, vigia ou
vigilante na condição de contribuinte individual não será considerada como especial;

 

Note-se que todos os normativos do INSS se encontram no mesmo
sentido da decisão embargada, que inferiu pela necessidade de demonstração de
atividade de vigilância ostensiva para enquadramento por equiparação, não se
deduzindo qualquer presunção absoluta ou relativa fixada em normativo da autarquia
federal.

Por esse motivo e pela já defendida inexistência de presunção legal ou
prova tarifada quanto ao ponto em questão, não cabe delimitação da tese para que
somente o “vigia” esteja sujeito à comprovação das condições de equiparação por
qualquer meio de prova.

Por fim, não há o que modular nos efeitos da decisão embargada para
aplicação da tese firmada, uma vez que a dispensa da comprovação do uso de arma de
fogo torna mais branda a jurisprudência quanto ao enquadramento por equiparação,
porquanto afasta a necessidade de prova específica (comprovação de arma de fogo) e
abre a possibilidade de comprovação das condições de equiparação por quaisquer
meios de prova, considerando-se a inexistência de disposição legal  contemplando
presunção absoluta ou relativa de equiparação das atividades de vigia ou vigilante às de
guarda.

Acrescenta-se, a despeito dos precedentes indicados pela parte
embargante, que o colegiado uniformizador entendeu pela reafirmação da sua
jurisprudência dominante, em alinhamento à jurisprudência atualizada do Eg. STJ.

Destarte, não há qualquer debate novo não submetido ao contraditório ou
à consideração das partes envolvidas, porque a jurisprudência uniformizada já conduzia
no mesmo sentido da decisão embargada, que apenas buscou atualização em
alinhamento à recente jurisprudência do Eg. STJ.
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(iii) Dos embargos de declaração do INSS

Incialmente, a questão de ordem relativa à suspensão do julgamento deste
representativo de controvérsia já foi apreciada e afastada pelo colegiado, nos termos
dos votos apresentados em sessão de julgamento.

E, sobre o enfrentamento da matéria à luz artigos 202, II (em sua redação
originária), e 195, §5º, ambos da Constituição Federal, tem-se que a decisão embargada
analisou a matéria consoante disposições infraconstitucionais, visto que em
nenhum dos dispositivos mencionados – tampouco na legislação infraconstitucional -
há determinação expressa de tarifação de prova mediante a necessidade de
comprovação específica de uso de arma de fogo para prova das condições de
equiparação das atividades de vigia e vigilante às de guarda. Por isso, a comprovação
pode ocorrer por qualquer meio de prova, independentemente da existência de
disposições infralegais emanadas pela autarquia.

Não se observa, pois, nenhuma das hipóteses de cabimento do recurso em
apreço, visto que a decisão se encontra devidamente motivada, com clara
fundamentação e apreciação dos pontos relevantes e controvertidos da demanda,
naquilo que oportunamente foi trazido à apreciação desse juízo, sendo que a arguição
inaugurada consiste inovação recursal e transborda a esfera de abrangência do pedido
de uniformização, nos limites da matéria ventilada nas respectivas razões recursais.

Então, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar
prequestionamento, se ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado (STJ,
AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 12/05/2011).

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelas partes e pelo amicus curiae.

 

Documento eletrônico assinado por SUSANA SBROGIO GALIA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 900000205801v24 e
do código CRC c1413662. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SUSANA SBROGIO GALIA 
Data e Hora: 18/8/2022, às 15:22:5 

1. ALEXY, Robert. Teoria de los derechos funcamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p.
91-92: "La determinación de la relación de precedencia condicionada consiste en que, tomando en cuenta el caso,
se indican las condiciones bajo las cuales un principio precede al otro".
2. MALUF, C. A. D. As presunções na teoria da prova. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São
Paulo, [S. l.], v. 79, p. 192-223, 1984, p. 204. Disponível em:
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https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67011. Acesso em: 4 jul. 2022.
3. Ibidem, p. 204.
4. Ibidem, p. 207.
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5007156-87.2019.4.04.7000/PR

RELATORA: JUÍZA FEDERAL SUSANA SBROGIO GALIA
REQUERENTE: NELSON GONCALVES DA SILVA

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 282 DOS
REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA DA TNU. DISTINÇÃO
ENTRE PRESUNÇÕES LEGAIS E PRESUNÇÃO JUDICIAL.
CONVENCIMENTO JUDICIAL MOTIVADO. MATÉRIA
PROCESSUAL E DE FATO. AUSENTE HIPÓTESE LEGAL DE
CABIMENTO (ART. 48, LEI Nº 9.099/95 C/C ART. 1.022, CPC). 
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 

1. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ADMITEM
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EFETIVAMENTE JULGADA.

2. AUSENTES AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO, NOS
TERMOS DO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9.099/95, C/C ARTIGO 1.022
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO MERECEM
PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelas partes e pelo
amicus curiae, nos termos do voto da Juíza Relatora.

Brasília, 18 de agosto de 2022.

 

Documento eletrônico assinado por SUSANA SBROGIO GALIA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 900000205802v5 e
do código CRC 01e347e7. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SUSANA SBROGIO GALIA 
Data e Hora: 18/8/2022, às 15:22:5 

1. ALEXY, Robert. Teoria de los derechos funcamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p.
91-92: "La determinación de la relación de precedencia condicionada consiste en que, tomando en cuenta el caso,
se indican las condiciones bajo las cuales un principio precede al otro".
2. MALUF, C. A. D. As presunções na teoria da prova. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São
Paulo, [S. l.], v. 79, p. 192-223, 1984, p. 204. Disponível em:
https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67011. Acesso em: 4 jul. 2022.
3. Ibidem, p. 204.
4. Ibidem, p. 207.
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