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EMENTA 

 

PREVIDENCIÁRIO. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL. TRABALHADOR DE 

POSTO DE GASOLINA. FRENTISTA. A EXPOSIÇÃO A BENZENO E OUTROS 

HIDROCARBONETOS SÓ CARACTERIZA NOCIVIDADE SUFICIENTE PARA O 

RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DO TEMPO DE SERVIÇO QUANDO 

EXERCIDAS AS ATIVIDADES ARROLADAS TAXATIVAMENTE NOS CÓDIGOS 

1.2.10 DO DECRETO 83.080/1979, 1.0.3 DO DECRETO 3.048/1999 OU DO ANEXO 

13-A DA NR-15. FORA DESSAS ATIVIDADES QUE SÃO O PARÂMETRO 

ADOTADO PELAS NORMAS TÉCNICAS PARA SUBSTITUIR A 

QUANTIFICAÇÃO, E PRINCIPALMENTE EM ATIVIDADES EM QUE O NÍVEL 

DE EXPOSIÇÃO AOS AGENTES É NOTORIAMENTE MUITO MENOR (COMO 

OCORRE COM OS TRABALHADORES DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, EM 

AMBIENTES ABERTOS E AREJADOS), NÃO HÁ ESPECIALIDADE. A PARTIR 

DE 03/12/1998, COM BASE NO ART. 58, §§ 1º E 2º, DA LEI 8.213/1991, O USO DE 

EPI EFICAZ DESCARACTERIZA A INSALUBRIDADE E IMPEDE O CÔMPUTO 

DO TEMPO DE SERVIÇO COMO ESPECIAL (STF, ARE 664.335). É DA PARTE 

AUTORA O ÔNUS DE CONFERIR SE O PPP E DEMAIS PROVAS POR ELA 

JUNTADAS QUALIFICAM E QUANTIFICAM OS AGENTES NOCIVOS, BEM 

COMO É DELA O ÔNUS DE REQUERER A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS 

COMPLEMENTARES ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO 

INTERPOSTO PELO INSS PROVIDO. 

 

 

VOTO 

 

1.1. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o INSS a implantar aposentadoria 

por tempo de contribuição integral, considerando o tempo total de 40 anos, 01 mês e 25 dias, 

em virtude do reconhecimento incidental da especialidade dos períodos de 01/09/1979 a 

04/07/1983, 01/11/1986 a 31/07/1991, 02/09/1991 a 16/07/1997 e 01/09/1997 a 10/04/2005, 

por exposição habitual e permanente (não ocasional nem intermitente) a hidrocarbonetos 

aromáticos derivados de petróleo (código 1.2.11 do Anexo ao Decreto 53.831/1964).  Esse 

tempo totaliza 22 anos e 01 mês de trabalho (265 meses), de maneira que o reconhecimento 

da especialidade acarreta o acréscimo de 40% (106 meses ou 8 anos e 10 meses). 
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1.2. Em recurso inominado, o INSS sustentou que (i) a partir de 01/03/1979, o código 1.2.10 

do Decreto 83.080/1979 só permitia o reconhecimento da especialidade, por exposição a 

hidrocarbonetos, nas atividades ali descritas, as quais não abrangem a profissão do autor 

(funcionário de posto de gasolina) e (ii) de 06/03/1997 em diante, a aferição passou a ser 

quantitativa, consoante os parâmetros do Decreto 2.172/1997 e da NR-15, e (iii) a partir de 

12/1998, o uso de EPI eficaz – como consignado no PPP – descaracteriza a efetiva exposição 

aos agentes nocivos. 

 

2. Quanto à exposição a hidrocarbonetos e à atividade de funcionário de posto de 

combustíveis, as premissas adotadas por esta 5ª TR-RJ Especializada, aplicáveis ao 

julgamento do presente recurso, são as seguintes (precedentes da Turma: recurso 0171995-

46.2016.4.02.5168/01, julgado em 11/02/2019, e recursos 0018934-55.2017.4.02.5161/01 e 

0129714-92.2017.4.02.5151/01, ambos julgados em 11/03/2019, todos relatados pelo juiz 

João Marcelo Oliveira Rocha): 

 

- A jurisprudência da TNU impede o reconhecimento da especialidade da atividade de frentista 

em posto de combustível por mera presunção de nocividade com base na categoria profissional 

(PEDILEF 50095223720124047003, julgado em 10/09/2014, Relatora JF Kyu Soon Lee), 

exigindo, para o reconhecimento de especialidade, que o segurado apresente ao INSS formulário 

ou laudo que ateste a exposição a algum dos agentes nocivos previstos nos decretos 

regulamentares. 

 

- A especialidade por exposição a HIDROCARBONETOS decorria inicialmente de 

enquadramento no código 1.2.11 do Anexo III do Decreto 53.831/1964, que exigia exposição 

permanente a gases, vapores, neblinas e fumos de derivados do carbono.   

Posteriormente, a redação do código 1.2.10 do Anexo II do Decreto 83.080/1979 foi 

deliberadamente mais restritiva que a norma anterior quanto aos hidrocarbonetos, passando a 

exigir, para o reconhecimento da especialidade, o enquadramento em uma das seguintes funções 

(as quais pressupõem o contato permanente com a substância em ambientes presumivelmente 

fechados): (i) fabricação de benzol, toluol, xilol (benzeno, tolueno e xileno), (ii) fabricação e 

aplicação de inseticidas clorados derivados de hidrocarbonetos, (iii) fabricação e aplicação de 

inseticidas e fungicidas derivados de ácido carbônico, (iv) fabricação de derivados halogenados 

de hidrocarbonetos alifáticos: cloreto de metila, brometo de metila, clorofórmio, tetracloreto de 

carbono, dicloretano, tetracloretano, tricloretileno e bromofórmio, (v) fabricação e aplicação de 

inseticida à base de sulfeto de carbono, (vi) fabricação de seda artificial (viscose), (vii) 

fabricação de sulfeto de carbono, (viii) fabricação de carbonilida, (ix) fabricação de gás de 

iluminação e (x) fabricação de solventes para tintas, lacas e vernizes, contendo benzol, toluol e 

xilol. 

 

- O código 1.0.3 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999 prevê a especialidade por exposição a 

BENZENO e seus compostos tóxicos, independentemente de quantificação, quando no 
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exercício de uma das seguintes atividades (atividades em que a norma regulamentar prevê que a 

exposição é significativamente nociva): (a) produção e processamento de benzeno, (b) utilização 

de benzeno como matéria-prima em sínteses orgânicas e na produção de derivados, (c) 

utilização de benzeno como insumo na extração de óleos vegetais e álcoois, (d) utilização de 

produtos que contenham benzeno, como colas, tintas, vernizes, produtos gráficos e solventes, 

(e) produção e utilização de clorobenzenos e derivados, (f) fabricação e vulcanização de 

artefatos de borracha, e (g) fabricação e recauchutagem de pneumáticos. 

Quanto ao XILENO, não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, sendo mencionado apenas na 

NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 340 mg/m3 (Anexo 11, Quadro 1). 

O TOLUENO não é contemplado pelo Decreto 3.048/1999, mas apenas o diisocianato de 

tolueno (item 1.0.19), mesmo assim em atividades específicas. O tolueno é mencionado apenas 

na NR 15, com limite de tolerância de 78 ppm ou 290 mg/m3 (Anexo 11, Quadro 1). 

 

- O Anexo 13-A da NR-15 prevê os hidrocarbonetos como agentes químicos nocivos da 

seguinte forma: 

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO 

INSALUBRIDADE DE GRAU MÁXIMO: 

Destilação do alcatrão da hulha.  

Destilação do petróleo.  

Manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou 

outras substâncias cancerígenas afins.  

Fabricação de fenóis, cresóis, naftóis, nitroderivados, aminoderivados, derivados halogenados e 

outras substâncias tóxicas derivadas de hidrocarbonetos cíclicos.  

Pintura a pistola com esmaltes, tintas, vernizes e solventes contendo hidrocarbonetos aromáticos.  

INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO  

Emprego de defensivos organoclorados: DDT (diclorodifeniltricloretano) DDD 

(diclorodifenildicloretano), metoxicloro (dimetoxidifeniltricloretano), BHC (hexacloreto de 

benzeno) e seus compostos e isômeros.  

Emprego de defensivos derivados do ácido carbônico.  

Emprego de aminoderivados de hidrocarbonetos aromáticos (homólogos da anilina).  

Emprego de cresol, naftaleno e derivados tóxicos.  

Emprego de isocianatos na formação de poliuretanas (lacas de desmoldagem, lacas de dupla 

composição, lacas protetoras de madeira e metais, adesivos especiais e outros produtos à base de 

poliisocianetos e poliuretanas).  

Emprego de produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos como solventes ou em limpeza de 

peças.  

Fabricação de artigos de borracha, de produtos para impermeabilização e de tecidos 

impermeáveis à base de hidrocarbonetos.  

Fabricação de linóleos, celulóides, lacas, tintas, esmaltes, vernizes, solventes, colas, artefatos de 

ebonite, guta-percha, chapéus de palha e outros à base de hidrocarbonetos.  

Limpeza de peças ou motores com óleo diesel aplicado sob pressão (nebulização).  

Pintura a pincel com esmaltes, tintas e vernizes em solvente contendo hidrocarbonetos 

aromáticos. 

 

- Com base nas normas dos Decretos e na NR-15, a TNU afirmou que a caracterização de 

especialidade por exposição a hidrocarbonetos aromáticos (benzeno e seus derivados) não é 

JFRJ
Fls 148

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a IORIO SIQUEIRA DALESSANDRI FORTI.
Documento No: 79627562-42-0-146-7-36537 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 

PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO 

5ª TURMA RECURSAL ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS 

 

 

quantitativa, e sim meramente qualitativa (TNU, PEDILEF 5004737-08.2012.4.04.7108).  

Ocorre que todas essas normas só dispensam a aferição de quantidade porque estabelecem um 

rol taxativo das atividades em que a exposição aos hidrocarbonetos é significativamente nociva 

à saúde do trabalhador (quase todas realizadas com contato permanente e em ambientes 

fechados ou de pouca ventilação).  Ou seja, a NR-15 e os Decretos estabeleceram esse elenco de 

atividades como parâmetro do que deve ser considerado exposição permanente para 

caracterização da toxicidade; fora dos parâmetros verificados no exercício dessas atividades, 

não se atinge a exposição a uma quantidade do agente suficiente para a especialidade. 

Atividades que não guardam a menor proximidade com as questão elencadas, e nas quais o nível 

de exposição é notoriamente muito menor (como ocorre com os trabalhadores de postos de 

combustível, em ambientes abertos e arejados), não se deve reconhecer a especialidade. 

 

- Quanto à insignificância da exposição a benzeno nos postos de combustível, acresce-se a 

seguinte ponderação feita pelo juiz João Marcelo Oliveira Rocha: 

“Dos três tipos de combustíveis líquidos vendidos no varejo - gasolina, etanol e diesel - apenas 

a gasolina contém benzeno. 

O etanol só contém etanol e água (Resolução ANP 7, de 09/02/2001). 

O diesel não contém benzeno, porque este é um hidrocarboneto leve e sai na fase de destilação 

dos produtos mais leves, como a gasolina. Essa noção é confirmada pela Resolução 50 da ANP, 

de 23/12/2013 (cuida do diesel rodoviário). 

Quanto à gasolina, tanto para comum como para a premium, o limite de concentração de 

benzeno é de 1% (Regulamento Técnico ANP 3/2013, Anexo à Resolução ANP 40, de 

25/10/2013).” 

 

- A NR 15 do Ministério do Trabalho, no Anexo 13-A, ao fixar as medidas de segurança sobre o 

benzeno e ao contemplar a insalubridade sem necessidade de estudo quantitativo, expressamente 

estabelece: “2. O presente Anexo se aplica a todas as empresas que produzem, transportam, 

armazenam, utilizam ou manipulam benzeno e suas misturas líquidas contendo 1% (um por 

cento) ou mais de volume e aquelas por elas contratadas, no que couber. 2.1. O presente Anexo 

não se aplica às atividades de armazenamento, transporte, distribuição, venda e uso de 

combustíveis derivados de petróleo.”  

Ou seja, a NR 15 exclui das disposições que tratam do benzeno a atividade de venda de 

combustíveis. 

Isto porque a atividade de frentista de posto de combustível é realizada necessariamente em 

ambiente aberto e arejado, o que dilui os gases, faz com que o contato seja meramente 

esporádico e, portanto, descaracteriza a exposição permanente. 

 

- Com mais razão, é evidente a impossibilidade de reconhecer a especialidade diante da 

apresentação de PPP que consigne genericamente a exposição a “produtos químicos” ou “graxa” 

(sem especificação de quais seriam as substâncias nocivas previstas nos decretos) ou que 

descreva a atividade principal não de abastecimento de gasolina/diesel, e sim de lavagem de 

veículos ou de calibração de pneus e verificação do nível de óleo e do líquido dos radiadores.  
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- Por força do art. 58, §§ 1º e 2º, da Lei 8.213/1991, o uso de EPI eficaz descaracteriza a 

insalubridade e impede o cômputo do tempo de serviço como especial (STF, ARE 664.335), 

mesmo quando o agente nocivo são hidrocarbonetos. 

 

- A causa de pedir é a especialidade da atividade exercida com exposição permanente e habitual 

a agente nocivo. 

Se a própria parte autora junta aos autos, com sua petição inicial, prova documental que 

consigna o uso de equipamentos de proteção eficazes, há presunção de não sujeição aos efeitos 

nocivos do(s) agente(s) alegadamente presentes no ambiente de trabalho. 

O eventual não fornecimento de EPI pelo empregador ou a ineficácia do EPI são questões de 

fato, que, como tais, precisam ser alegadas na petição inicial e provadas pela parte autora no 

curso do processo. 

É da parte autora o ônus de conferir se o PPP e demais provas por ela juntadas qualificam e 

quantificam corretamente os agentes nocivos, bem como é dela o ônus de requerer a produção 

de outras provas complementares antes da prolação da sentença, sendo vedada a inovação de 

argumentos ou o requerimento de provas em fase recursal (Enunciado 86 das TR-RJ), salvo nos 

casos em que a sentença tiver sido prolatada logo após a contestação (isto é, com supressão da 

fase instrutória, que deveria ter vez em AIJ não realizada e que não foi substituída pela 

oportunidade de requerimento escrito de outras provas). 

 

- Ao julgar o PUIL 50000352520134047127 (Relator JF José Francisco Andreotti Spizzirri, 

julgado em 25/05/2017), a TNU deu provimento ao incidente nacional de uniformização para 

reformar acórdão que tinha afirmado peremptoriamente a impossibilidade de reconhecimento de 

especialidade por exercício de atividade perigosa após a entrada em vigor do Decreto 

2.172/1997 e para restaurar a sentença que havia reconhecido como especial o período de 

06/03/1997 a 31/10/2013, trabalhado como frentista, por considerar que o próprio acórdão 

recorrido havia reconhecido a periculosidade (apenas não considerou possível, a partir desse 

fato, reputar especial o tempo de serviço).  Registre-se: o acórdão não firmou tese no sentido de 

que a atividade de frentista é necessariamente especial em razão da periculosidade, apenas 

afirmou que é possível que algumas atividades sejam consideradas especiais, mesmo após 1997, 

em razão da periculosidade. 

Um dos julgados citados no corpo do voto vencedor é o PEDILEF 50032576220124047118 

(Relator JF Sérgio Murilo Wanderley Queiroga, DOU de 05/02/2016), acórdão em que a TNU 

não conheceu do incidente de uniformização apresentado pela parte autora e negou provimento 

ao incidente de uniformização apresentado pelo INSS, para confirmar a possibilidade de 

reconhecimento de especialidade por periculosidade após 1997; nesse caso, confirmou-se 

acórdão que considerou especial o trabalho como frentista, sem adentrar a análise da tese, pois 

“o julgado da instância anterior apontou a comprovação do agente nocivo 

insalubridade/periculosidade, situação fática sobre a qual não comporta rediscussão (Súmula 

42 da TNU)”.  Nesse precedente, o juiz Sérgio Queiroga consigna o seu entendimento pessoal 

quanto à especialidade decorrente da periculosidade inerente às atividades exercidas em postos 

de gasolina, mediante invocação do art. 193, I, da CLT (que reputa atividades ou operações 

perigosas 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 
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elétrica) e da Portaria nº 308/2012 do Ministério do Trabalho, que alterou a Norma 

Regulamentar nº 20 (NR-20) (que trata da segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e 

combustíveis, sujeitando à norma regulamentadora as atividades, dentre outras, relacionadas a 

postos de combustíveis de venda no varejo). 

Ocorre que esse reconhecimento de periculosidade suficiente à caracterização da especialidade é 

mera consideração pessoal do juiz Sérgio Queiroga, que não foi debatida nem acolhida pela 

TNU. 

 

- “A redação originária do art. 57 da Lei 8.213/1991 já mencionava apenas o tema da 

insalubridade (‘atividade profissional, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde 

ou a integridade física’), tal como a redação atual. Fala a Lei em prejuízo à integridade física, 

e não perigo a essa integridade. Por fim, deve-se destacar que a redação atual da Constituição 

(com as EECC 20/1998 e 47/2005) também se fixou nesse mesmo sentido (a redação originária 

não tocava o tema): ‘atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou 

a integridade física’. 

Deve-se mencionar que enquanto a lei previdenciária decide sobre os custos da sociedade com 

a aposentadoria do segurado, a lei trabalhista decide sobre os custos das empregadoras com a 

remuneração de seus empregados. Ou seja, não há que se aplicar a legislação trabalhista por 

analogia nesse tema (CLT, art. 193, I, primeira figura, e NR 16, Anexo 2, 1º quadro, item “i”), 

eis que se trata de decisões políticas diversas e fundadas em premissas diversas. A existência 

do risco em uma atividade não impõe necessariamente que a Previdência seja especialmente 

onerada por isso. Essa oneração deve ser resultado de uma decisão política fixada em lei, pela 

qual a sociedade escolha arcar com esses custos (CF, art. 195, §5º). Não vemos como, nesse 

tema, possa o Judiciário se substituir ao legislador. A nosso ver, a matéria tem matriz 

constitucional e é plenamente possível que o STF venha a ter que enfrentar o tema.” (recurso 

0171995-46.2016.4.02.5168/01, julgado em 11/02/2019 pela 5ª TR-RJ Especializada, Relator JF 

João Marcelo Oliveira Rocha). 

 

3. Os fundamentos legais das premissas acima expostas são o art. 201, § 1º, da CRFB (que 

permite, como exceção, o estabelecimento de requisitos e critérios diferenciados para a 

concessão de aposentadoria às pessoas com deficiência e aos “casos de atividades exercidas 

sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”, casos que 

dependem de definição em lei e não contemplam a periculosidade), o art. 57, caput, da Lei 

8.213/1991 (que prevê a aposentadoria especial – ou o cômputo especial do tempo de serviço 

– “ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde 

ou a integridade física”), o art. 58, caput, da Lei 8.213/1991 (“A relação dos agentes nocivos 

químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade 

física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo 

anterior será definida pelo Poder Executivo.”), bem como seu § 2º (“Do laudo técnico 

referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia 

de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de 

tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.”). 
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4. No caso concreto, como se vê da leitura do PPP referido pelo voto do Relator, a atividade 

desenvolvida pelo autor em posto de combustíveis não tem enquadramento no elenco taxativo 

constante do código 1.2.10 do Decreto 83.080/1979, do código 1.0.3 do Anexo IV do Decreto 

3.048/1999 e do Anexo 13 da NR-15.   

Além disso, os PPP apresentados não apontam outros agentes nocivos suficientes, por si 

mesmos, para assegurar ao autor o alegado direito à contagem especial do tempo de serviço. 

Acrescente-se, por fim, que, para o período posterior a 02/12/1998, o PPP (juntado pela 

própria parte autora) consigna o uso do EPI eficaz, sem que a veracidade/correção dessa 

informação tenha sido questionada na petição inicial pelo segurado – resultando em presunção 

a ele desfavorável e obstando o reconhecimento da especialidade. 

Como consequência da descaracterização da especialidade, devem ser subtraídos 106 meses 

do tempo total que havia sido contabilizado pela sentença.  Portanto, a parte autora não faz jus 

à aposentadoria pretendida, impondo-se o provimento do recurso interposto pelo INSS. 

 

5. Voto pelo provimento integral do recurso interposto pelo INSS, para julgar improcedente o 

pedido. 

 

ACÓRDÃO: Vencido o Relator, Juiz Luiz Clemente Pereira Filho, que desprovia o recurso, a 

Quinta Turma Recursal Especializada do Rio de Janeiro decide, nos termos do voto do Juiz 

Iorio D’Alessandri, acompanhado pelo Juiz João Marcelo Oliveira Rocha, dar provimento ao 

recurso interposto pelo INSS para julgar improcedente o pedido, fazendo cessar os efeitos da 

tutela antecipada. 

Sem condenação em honorários, porque provido o recurso (art. 55 da Lei 9.099/1995). 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. 

 

Rio de Janeiro, 11 de março de 2019. 

 

IORIO SIQUEIRA D'ALESSANDRI FORTI 

Juiz Federal 
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