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Relatório 

Processo oriundo do E-RECURSOS. 

O processo em análise tem por objeto Pedido de Uniformização de 
Jurisprudência ao Conselho Pleno, formulado pelo segurado Luiz Augusto Fantini, em 
matéria que trata da conversão de tempo de atividade especial por exposição ao agente 
nocivo ruído com a observância da técnica de apuração-pela NHO-01 da Fundacentro. 

Em uma.síntese do caso, a 02° CA da 02a Câmara de Julgamento (CAJ), por 
meio do Acórdão n° 2279/2016, negou provimento ao recurso do segurado não 
convertendo o período de 19/11/03 a 29/04/15 coma justificativa: 

"Entretanto, a expressão dos valores deve ser em nível de exposição 
normalizado (NEN), conforme a NHO-01. Isso quer dizer que os valores 
estão submetidos a uma função logarítmica diferente do Lavg (average levei) 
e do Leq (equivalente levei). 
O presente caso apresenta valores em Leq e não em NEN como declarado 
no laudo técnico. A forma de cálculo não garante a exposição na 
conformidade da lei." 

De forma tempestiva, o Segurado formulou Pedido de Uniformização de 
Jurisprudência/Revisão de Acórdão ao Conselho Pleno do CRSS, fundamentando que o 
Acórdão da 02° CA da 02° CAJ divergiu de entendimento de outras Câmaras de 
Julgamento: 

- Acórdãos da 03° CAJ (44232.529852/2015-11 e 44232.327992/2015-56) 
com entendimento no sentidà de afastar a obrigatoriedade do ruído em NEN pela NHO-
01 considerando que "a metodologia prevista na NHO-01 foi adotada pelo Poder 
Executivo por ser mais protetiva para o trabalhador que a da NR 15-; 

Em contrarrazões, o INSS solicitou o não acolhimento do pretendido pelo 
segurado. 
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Devolvidos os autos à 02' CA da 02' CAJ, a Relatora não admitiu a revisão 
do acórdão reprisando os mesmos argumentos que lançou no voto proferido. 

A Presidente da 02a CA da 02' CAJ reconheceu a divergência e o 
Procedimento de Uniformização de Jurisprudência admitido pelo Órgão Julgador foi 
instaurado pela Presidência do CRSS com distribuição dos autos a este Conselheiro_ 

É o relatório. 

APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDENCIA. Divergência jurisprudencial entre as Câmaras de Julgamento 
no que tange conversão de tempo de atividade especial. Exposição ao agente nocivo 
ruído com a observância da técnica de apuração pela NHO-01 da Fundacentro. 
Competência para análise deste Conselho Pleno na forma do art. 3° inc. II do 
Regimento Interno do CRSS aprovado pela Portaria MDAS n° 116/2017. 
Pressupostos de Admissibilidade do pedido alcançados na forma do art. 63 do 
mesmo Regimento. A exigência do ruído em NEN, a partir de 18/11/2003, não é 
estritamente obrigatória podendo ser aceitas outras metodologias válidas que 
atestem o ruído por meio de dosimetria. Precedente do Conselho Pleno. Pedido de 
Uniformização conhecido e provido. Necessidade de revisão de oficio do acórdão 
impugnado na forma do § 12 do art. 63 do Regimento Interno do CRSS. 

Trata-se de análise de divergência de entendimento, no caso concreto, entre 
Câmaras de Julgamento envolvendo a conversão de tempo de atividade especial por 
exposição ao agente nocivo ruído com a observância da técnica de apuração pela NHO-
01 da FUNDACENTRO. 

Preliminarmente, cumpre informar que é da competência deste Conselho 
Pleno uniformizar a jurisprudência administrativa demonstrada por divergências 
jurisprudenciais entre as Câmaras de Julgamento em sede de recurso especial, conforme 
disciplinado no art. 3°, inc. II, do Regimento Interno do CRSS, aprovado pela Portaria 
MDAS n° 116/2017, a saber: 

Art. 3° Ao Conselho Pleno compete: 

II - uniformizar, no caso concreto, as divergências jurisprudenciais entre as 
Juntas de Recursos nas matérias de sua alçada ou entre as Câmaras de 
julgamento em sede de Recurso Especial, mediante a emissão de Resolução; 
(...) 
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Passo a analisar, ainda na fase de admissibilidade cio pedido de 
Uniformização de Jurisprudência, os pressupostos do seu requerimento com a citação do 
art. 63, inc. I, §§ 1° é 6° do mesmo Regimento Interno: 

Art. 63. O Pedido de Uniformização de Jurisprudência poderá ser requerido 
em casos concretos, pelas partes do processo, dirigido ao Presidente do 
respectivo órgão julgador, nas seguintes hipóteses: 

- quando houver divergência na interpretação em matéria de direito entre 
acórdãos de Câmaras de Julgamento do CRSS, em sede de Recurso Especial, 
ou entre estes e resoluções do Conselho Pleno; 

(--) 
§ 1° A divergência deverá ser demonstrada mediante a indicação do acórdão 
divergente, proferido nos últimos cinco anos, por outro órgão julgador, 
composição de julgamento, ou, ainda, por resolução do .Conselho Pleno. 
§ 2° É de 30 (trinta) dias o prazo para o requerimento do Pedido de 
Uniformização de Jurisprudência e para o oferecimento de contrarrazões, 
contados da data da ciência da decisão e da data da intimação do pedido, 
respectivamente, hipóteseem que suspende o prazo para o seu cumprimento. 

É tempestivo o pedido. A parte interessada comprovou a divergência de 
entendimentos entre composições de julgamento. A 02° CA da 02° Câmara de Julgamento 
(CAJ)„ por meio do Acórdão n° 2279/2016, negou provimento ao recurso do segurado 
não convertendo o período de 19/11/03 a 29/04/15 concordando com a Perícia do-  INSS 
ante a ausência de utilização da técnica NEN da NHO-01 da FUNDACENTRO. 

Por sua vez, os Acórdãos paradigmas arrolados pelo segurado indicam o 
afastamento da obrigatoriedade do ruído em NEN pela NHO-01 considerando que "a 
metodologia prevista na NI-IO-01 foi adotada pelo Poder Executivo por ser mais protetiva 
para o trabalhador que a da NR 15". 

Portanto, o pedido formulado é admissivel e passo a apreciar a matéria 
ora discutida. 

A matéria ora apreciada não é nova no Conselho Pleno. Em julgamento 
realizado em 26/08/2018 foi aprovada por maioria a Resolução n° 26/2018 que afastou 
.a exigência da aferição do ruído ser obrigatoriamente em NEN a partir de 
19/11/2003. Destaco trecho do voto com as razões do Conselheiro Relator: 

„(..) 

Sobre este ponto, entendo que independentemente se a técnica foi feita 
conforme NR-15 e não conforme NI-10-01, estando o ruído acima do limite, 
podemos concluir que se feito conforme a NR-15 e não N> O-01, a 
intensidade seria também superior, uma vez que a N1-10-01 é uma técnica 
mais moderna e conservadora, sendo mais protetiva ao trabalhador, já que 
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utiliza um fator de dobra (q=3) enquanto a NR-15 utiliza um fator de dobra 
(q=5). Desta forma, suponhamos que tivéssemos encontrado um NEN de 90 
db(a), logo o valor da dose seria 318,2% (NHO-01) e 200% (NR-15)." 
(Cons. Relator Victor Machado Marini) 

No mais, o Relator também justifica a falta do exercício do poder de policia 
do INSS para fins de fiscalização da empresa e correto fornecimento do formulário ao 
empregado, sendo que não compete ao funcionário "comprovar que laborou exposto a 
ruído excessivo conforme determinada metodologia de aferição do agente nocivo, 
bastando-lhe apresentar ao INSS o documento emitido pelo então empregador, o qual 
indica exposição ao agente nocivo." 

Saliento que o voto vencedor não foi unanime. A divergência se deu por meio 
do voto do Conselheiro Daniel Áureo Ramos, que expôs seus motivos para a manutenção 
do acolhimento da exigência da técnica em NEN a partir de 19/11/03. Em um brevíssimo 
resumo, justifica: 

- o Decreto n° 4.882/03 alterou o código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n° 
3.048/99 e "passou a exigir não apenas uma simples exposição a níveis de ruído (como 
na NR-15), mas exposição a Níveis de Exposição Normalizado (NEN) superior a 85 dBs." 

- traz a formula de cálculo do ruído pela técnica daNHO-Olem NEN, nível 
esse convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias para fins de comparação com 
o limite de exposição; 

- diferencia a menção como técnica "dosímetro" sendo esse aparelho para 
medição do nível sonoro e a própria NHO-01 que é norma e não técnica; 

- reafirma que o legislador previu-  a técnica em NEN — Nível de Exposição 
Normalizado, sendo que a NHO-01,também traz a técnica em NE — Nível de EXposição, 
"portanto, há necessidade de indicação de qual dos dois foi utilizado""; 

- Ainda, "é descabida a interpretação subjetiva -no sentido de afastar a 
legislação previdenciária, para enquadrar períodos em que a técnica utilizada não se 
encontra em acordo com as determinações e procedimentos da NHO-01." 

Após o breve resumo do julgado acima, peço vênia aos Colegas para 
expor meu entendimento a respeito do tema. 

Entre os princípios fundamentais que norteiam a Administração Pública, 
sobressai o princípio da legalidade. Para constar, o Regimento Interno do CRSS, 
aprovado pela Portaria MDAS n° 116/2017 estabeleceu tal premissa em seu art. 69, a 
saber: 
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Art. 69. É vedado aos órgãos julgadores do CRSS afastar a aplicação, por ' 
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, 
decreto ou ato normativo ministerial em vigor, ressalvados os casos em que: 
I - já tenha sido declarada a inconstitucionalidade da norma pelo Supremo 
Tribunal Federal, em ação direta, após a publicação da decisão, ou pela via 
incidental, após a publicação da resolução do Senado Federal que suspender 
a sua execução; e 
II - haja decisão judicial, proferida em caso concreto, afastando a aplicação 
da norma, por ilegalidade ou inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos 
jurídicos tenha sido autorizada pelo Presidente da República. 

O Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 
3.048/99 estabeleceu no art. 64 que a concessão da aposentadoria especial dependerá de 
comprovação do segurado, perante o INSS, do tempo de trabalho permanente e habitual 
em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física em efetiva exposição aos agentes 
nocivos químicos, físicos e biológicos. 

Essa comprovação se faz nos moldes dós parágrafos do art. 68 do citado RPS. 
Para a análise do presente pedido, destaco: 

Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou 
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, 
considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, consta do 
Anexo IV. 

§ 1° As dúvidas sobre o enquadramento dos agentes de que trata: o capuz, 
para efeito do disposto nesta Subseção, serão resolvidas pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego e pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. 

§ 2° A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos 
será feita mediante formulário denominado perfil profissiográfico 
previdenciário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social, emitido pela empresa ou seu proposto, com base em laudo técnico de 
condições ambientais do trabalho expedido por médico do, trabalho ou 
engenheiro de segurança do trabalho. (Redação dada pelo Decreto n° 4.032, 
de 2001) 

§ 3° Do laudo técnico referido no § 2o deverá constar informação sobre a 
existência de tecnologia de proteção coletiva, de medidas de caráter 
administrativo ou de organização do trabalho, ou de tecnologia de proteção 
individual, que elimine, minimize ou controle a exposição a agentes nocivos 
aos limites de tolerância, respeitado o estabelecido na legislação trabalhista. 
(Redação dada pelo Decreto n° 4.882, de 2003) 
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§ 5" No laudo técnico referido no § 3o, deverão constar informações sobre 
a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual, e de sua 
eficácia, e deverá ser elaborado com observância das normas editadas pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego e dos procedimentos estabelecidos-pelo 
INSS. (Redação dada pelo Decreto n° 8.123, de 2013) 

§ 12. Nas avaliações ambientais deverão ser considerados, além do disposto 
no Anexo IV, a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos 
pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do 
Trabalho - FUNDACENTRO. (Incluído pelo Decreto n° 8.123, de 2013) 

§ 13. Na hipótese de não terem sido estabelecidos pela FUNDACENTRO a 
metodologia e procedimentos de avaliação, cabe ao Ministério do Trabalho 
e Emprego definir outras instituições que os estabeleçam. (Incluído pelo 
Decreto n° 8.123, de 2013) 

Da análise acima, estabelece-se que o Perfil Profissiográfico Previdenciário 
— PPP deve ser emitido com base em laudo técnico que, por sua vez, tem que respeitar as 
normas editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e os procedimentos 
estabelecidos pelo INSS. Também, acrescentado que as avaliações ambientais devem 
levar em consideração o contido no Anexo IV e metodologia da Fundacentro. • 

A redação acima transcrita está atualizada pelo Decreto n° 8.123/2013. 

Tomando as alterações do § 7° do art. 68, a redação original contida no RPS 
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 incumbiu ao Ministério a responsabilidade pela 
definição dos critérios por meio de instruções: 

Art. 68 (...) 

§ 7° O Ministério da Previdência e Assistência Social baixará instruções 
definindo parâmetros com base na Norma Regulamentadora n° 7 (Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional), Norma Regulamentadora n° 9 
(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e na Norma 
Regulamentadora n° 15 (Atividades e Operações Insalubres), aprovadas pela 
Portaria/MTb n° 3.214, de 8 de junho de 1998, para fins de aceitação do 
laudo técnico de que tratam os §§ 2° e 3°. 

Já na alteração promovida pelo Decreto n° 4.032/2001, a redação ficou Mais 
genérica no sentido de exigir que o laudo técnico fosse elaborado com base nas Normas 
ReQulamentadoras editadas. pelo Ministério do Trabalho e Emprego e demais orientações 
expeditas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social: 

Art. 68 (...) 
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§ 7° O laudo técnico de que tratam os §§2° e 3° deverá ser elaborado com 
observância-das Normas Reguladoras editadas pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego e demais orientações expedidas pelo Ministério da Previdência e 
Assistência Social.(Redação dada pelo Decreto n° 4.032, de 2001) 

No que tange a alteração do Regulamento da Previdência Social por meio do 
Decreto n° 4.882/2003, o mesmo que estabeleceu o ruído em NEN, § 7° do art. 68, limitou 
a elaboração do laudo técnico pelas normas editadas pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego e dos atos normativos expedidos pelo INSS. Observa-se que, ao contrário do 
até então definido, a partir .  de 18/11/2003, o INSS passOu a ser responsável pela edição 
de atos normativos regulamentando a emissão do laudo técnico: 

Art. 68 (_..) 

§ 7° O laudo técnico de que tratam os § 2o e 3o deverá ser elaborado com 
observância das normas editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e 
dos atos normativos expedidos pelo INSS. (Redação dada pelo Decreto n° 
4.882. de 2003). 

O Executivo delegou ao INSS a definição dos procedimentos e, em caso de 
necessidade, inspecionar o local de trabalho para confirmar as condições informadas no 
documento. 

Nesse diapasão, se o Ministério estabeleceu que o ruído, a partir de 
19/11/2003, deveria ser estabelecido pela técnica de NEN da NHO-01, é importante 
destacar o ato noiivativo produzido pelo INSS com o propósito de estabelecer os 
procedimentos/prazos que as empresas deveriam adotar visando atender os novos 
parâmetros estabelecidos. 

Alguns questionamentos devem ser feitos. As empresas tiveram 
conhecimento prévio da alteração legal que estava sendo confeccionada por meio de 
Decreto, ou seja, ato do Executivo que dispensa a participação legislativa? As empresas 
que investiram em laudos técnicos e que foram produzidos em 17/11/2003, com base nas 
orientações legais vigentes, a partir de 18/11/2003, imediatamente teriam que refazer Seus 
levantamentos ambientais? Na tentativa de responder as indagações acima, adentra-se na 
análise das Instruções Normativas do INSS. 

A primeira após a mudança estabelecida pelo Decreto n° 4.882/2003 foi a 
Instrução Normativa INSS/DC n° 100 de 18/12/2003. Da leitura dos arts. 404 e seguintes, 
discorre-se sobre os documentos que a empresa necessita dispor para avaliação das 
condições de trabalho, a saber: 

Art. 404. A existência ou não de riscos ambientais em níveis ou 
concentrações que prejudiquem a saúde ou a integridade física do 
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trabalhador, será comprovada mediante a apresentação das seguintes 
demonstrações ambientais, entre outras, que deverão respaldar as 
informações prestadas em GFIP: 

- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), que visa à 
preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, por meio da 
antecipação, do reconhecimento, da avaliação e do conseqüente controle da 
ocorrência de riscos ambientais, sendo sua abrangência e profundidade 
dependentes das características dos riscos e das necessidades de controle, 
devendo ser elaborado e implementado pela empresa, por estabelecimento, 
nos termos da NR-09, do MTE; 

V - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), que é 
a declaração pericial emitida para evidenciarão técnica das condições 
ambientais do trabalho; 

Vi - Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), que é o documento 
histórico-labora] individual do trabalhador, segundo modelo Instituído pelo 
INSS, conforme modelo anexo à Instrução Normativa que estabelece 
critérios a serem adotados pelas áreas da Receita Previdenciária e de 
Benefícios; (grifo nosso) 

Art. 407. A empresa que não apresentar LTCAT ou apresentá-lo com dados 
divergentes ou desatualizados em relação às condições ambientais 
existentes, ou que emitir PPP em desacordo com o LTCAT, estará sujeita à 
autuação, com fundamento no § 2° do art. 33 da Lei n° 8.212, de 1991, e.no 
§ 3° do art. 58 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, respectivamente. 

Art. 408. A empresa ou a equiparada deve elaborar e manter atualizado o 
PPP, que será exigido a partir de janeiro de 2004, abrangendo as atividades 
desenvolvidas pelos segurados empregados, - trabalhadores avulsos e 
cooperados filiados à cooperativa de trabalho e produção que laborem 
expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou a associação 
desses agentes, prejudiciais à saúde ou à integridade física, ainda que não 
presentes os requisitos para concessão de aposentadoria especial, seja pela 
eficácia dos equipamentos de proteção - coletivos ou individuais, seja por 
não se caracterizar a permanência. 

(...) 

§ 3° A exigência do PPP referida no § 1° deste artigo, em relação aos agentes 
químicos e ao agente físico ruído, fica condicionada ao alcance dos níveis 
de ação de que trata o subitem 9.3.6 da NR-09. do MTE.  e aos demais 
agentes, à simples presença no ambiente de trabalho. (grifo nosso) 
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Em resumo, a empresa necessita o de LTCAT e Perfil ProfisSiográfico 
Previdenciário — PPP atualizado. Exige-se, ainda, que esse formulário esteja 
condicionado a NR-09 e "aos níveis de ação de que trata o subitem 9.3.6 da NR-09 do 
MTE." 

O subitem 9.3.6 da Norma Regulamentadora 09 do MTE estabelece o nível 
de ação para o agente ruído': "a doe de 0,5 (dose superior a 50%), conforme critério 
estabelecido na NR 15, Anexo item 6." Acontece que o Anexo 1 da NR-152  traz a 
metodologia de avaliação do ruído diversa da NEI0-01, justamente o que a corrente 
divergente entende que não pode ser aceito. Se o ruído foi estabelecido pela NR-15, por 
lógica, a partir de 19/11/2003, a medição estaria equivocada. Mas o próprio INSS definiu 
que o PPRA deveria seguir a ação da NR-09 que, por sua vez, remeteu a NR-15 e não 
NI-10-01. 

Dando sequencia a análise normativa do LNISS, a Instrução Normativa n° 118, 
de 14/04/2005, regulamentou o requerimento da aposentadoria especial. Especificamente 
a partir do período discutido (19/11/2003), estabeleceu em seu art. 161 um rol de 
documentos necessários para fins de instrução do pedido de aposentadoria especial. 
Destaco: 

Art.161. Para instrução do requerimento da aposentadoria especial, deverão 
ser apresentados os seguintes documentos: 

- para períodos laborados entre 14 de outubro de 1996 a 31 de dezembro 
de 2003, será exigido do segurado formulário para requerimento da 
aposentadoria especial, bem como LTCAT ou demais demonstrações 
ambientais, qualquer que seja o agente nocivo;. 

- para períodos laborados a partir de 1°  de janeiro de 2004, o - único 
documento exigido do segurado será o formulário para requerimento deste 
benefício. Se necessário, será exigido o LTCAT. 

A NR-09 conceitua nível de ação "o valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma 
a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição" 
'Norma Regulamentadora — NR 15. Anexo 1. Limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente. 
Define "Ruído Contínuo ou Intermitente, para os fins de aplicação de Limites de Tolerância, o ruído que 
não seja ruído de impacto. 2. Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis 
(dB) com instrumento -de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e -circuito de 
resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador. 3. Os tempos de 
exposição aos níveis de ruído não devem exceder os limites de tolerância fixados no Quadro deste anexo. 
(115.003-0/ 14)" 
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§ 1° Quando for apresentado o documento que trata o parágrafo 14, do artigo 
178 desta IN, contemplando também os períodos laborados até 31 de 
dezembro de 2003, serão dispensados os demais documentos referidos neste 
artigo. 

§ 2° Poderão ser aceitos, em substituição ao LTCAT, ou ainda de forma 
complementar a este, os seguintes documentos: 

— laudos técnico-periciais emitidos por determinação da Justiça do 
Trabalho, em ações trabalhistas, acordos ou dissídioS coletivos; 

— laudos emitidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e 
Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO);. 

— laudos emitidos pelo MTE ou, ainda, pelas DRT; 
laudos individuais acompanhados de: 

(---) 

— os programas PPRA, PGR, PCMAT e PCMSO, de que trata o art. 161. 

§ 	Para o disposto no parágrafo anterior, não será aceito: 

1- laudo elaborado por solicitação do próprio segurado; 
— laudo relativo à atividade diversa, salvo quando efetuada no mesmo 

setor; 
- laudo relativo a equipamento ou setor similar; 

1V — laudo realizado em localidade diversa daquela em que houve o 
exercício da atividade: 
V - laudo de empresa diversa. 

Pode-se resumi• o apanhado documental transcrito informando que o 
formulário PPP deve ser acompanhado de LTCAT ou seus substitutos como laudos 
periciais oriundos da Justiça do Trabalho, laudos emitidos pela FUNDACENTRO, laudos 
emitidos pelo MTE e até mesmo laudos individuais e PPRA, entre outros. Na relação dos 
laudos não aceitos, não há informação de laudo com metodologia diversa da NI-10-01 a 
partir de 19/11/20033, bem como manteve a exigência do PPP aos alcances dos níveis de 
ação da NR-094. 

Contudo, o art. 180 estabeleceu que o ruído, a partir de 19 de novembro de 
2003. "será efetuado o enquadramento quando o NEN se situar acima de 85 (oitenta e 
cinco) dB (A) ou for ultrapassada a dose unitária,: aplicando: a) os limites de tolerância 
definidos no Quadro Anexo I da NR-15 do MTE; b) as metodologias e os procedimentos 

'Importante salientar que a IN n° 77/2015, atualmente em vigor, contemplou as mesmas informações acima 
em seu art. 261 e parágrafos sem alteração de conteúdo. 

Art. 178, § 1° da IN/INSS n° 118/2005. Vide nota n° 2_ 
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definidos na NHO-01 da FUNDACENTRO, com as fórmulas ajustadas para incremento 
de duplicidade da dose igual a cinco." 

Houve a informação da necessidade da metodologia definida pela NHO-01 
da FUNDACENTRO, porém, sem nenhuma aparente regra de transição devidamente 
formalizada em conteúdo e prazos'. 

Em revogação a Instrução Normativa n° 118/2005, foi editada a Instrução 
Normativa n° 11/2006. Basicamente manteve-se a mesma redação, com a peculiaridade 
apenas na redação do art. 180 com a supressão dó comando "com as fóiinulas ajustadas 
para incremento de duplicidade da dose igual a cinco." A redação do item 'b' limitou a 
informar "as merodologias e os procedimentos definidos na NH0-01 da 
FUNDACENTRO". 

Continuando, ao estabelecer os procedimentos técnicos de levantamento 
ambiental — art. 179 — fez constar a metodologia e os procedimentos de avaliação dos 
agentes nocivos estabelecidos pelas Normas de Higiene Ocupacional-NHO da 
FUNDACENTRO e os limites de tolerânCia estabelecidos pela NR-15 do IVITE. Sem 
maiores dificuldades, porém, também estabeleceu no § 2°: 

Art. 179. Os procedimentos técnicos de levantamento ambiental, ressalvada 
disposição em contrário, deverão considerar: 

§ 2° As metodologias e procedimentos de avaliação não contemplados 
pelas NHO da FUNDACENTRO deverão estar definidos por órgão 
nacional ou internacional competente e a empresa deverá indicar quais 
as metodologias e os procedimentos adotados nas demonstrações 
ambientais de que trata o artigo 161 des Instrução Normativa. (grifo nosso) 

Sem embargo, permitiu-se à empresa a utilização de outra metodologia 
diversa daquela contida na NI-IO-01, desde que devidamente indicada em suas 
demonstrações ambientais, o que se manteve em vigor até advento da Instrução 
Normativa n° 45/2010, quando reproduziu o mesmo conteúdo contido no dispositivo legal 
acima citado6. 

Por sua vez, a norma acima não foi plenamente reeditada na atual Instrução 
Normativa do LNSS, n° 77 de 21/01/2015. O art. 279, ao tratar dos procedimentos técnicos 
que os levantamentos ambientais deveriam considerar, contrariando o contido nos 
normativos anteriores, afastou a possibilidade da empresa indicar a metodologia diversa 

Para fins de referência, permitiu-se entre 13/11/03 até 31/12/03 a utilização de -laudos com metodologia 

pela NR-15_ 
6  An. 238, § 2' da 1N n° 45/2010 
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utilizada. Definiu a responsabilidade ao Ministério do Trabalho e Emprego indicar as 
instituições que deveriam estabelecer metodologias e procedimentos de avaliação não 
contempladas pela NE10-01, a saber: 

Art. 279. Os procedimentos técnicos de levantamento ambiental, 
ressalvadas as disposições em contrário, deverão considerar: 

- a metodologia e os procediinentos de avaliação dos agentes nocivos 
estabelecidos pelas Normas de Higiene Ocupacional - NHO da 
FUNDACENTRO; e 
E - os limites de tolerância estabelecidos pela NR-15 do MTE. 

§ 2° O Ministério do Trabalho e Emprego definirá as instituições que 
deverão estabelecer as metodologias e procedimentos de avaliação não 
contempladas pelas NETO daFUNDACENTRO. (grifo nosso) 

É de conhecimento geral que a NR-15, estabelecida pela Portaria MTB no 
3.214 de 08/06/78, trouxe os procedimentos de avaliação para análise do agente ruído. 
Permaneceu gerando tais avaliações no campo previdenciário pelo menos até 18/11/2003. 
Não se encontra revogada. 

Enfatizando o estudo, é importante deixar claro que não se está discutindo 
uma mudança legal que implica em alteração de nível de ruído, o que não demandaria 
nenhuma ação conetiva das empresas em seus laudos. Fica muito claro esse entendimento 
quando se analisa a própria alteração do nível de ruído ao longo dos anos, inicialmente 
de 80 dBs até 05/03/97, passando para 90 dBs entre 06/03/97 a 18/11/03 e regredindo 
para 85 dBs a partir de 19/11/03, nível atualmente vigente'. Se o legislador resolvesse 

Para fins de análise histórica, o art. 280 da IN 77/2015: 
"Art. 280. A exposição ocupacional a ruído dará ensejo a caracterização de atividade exercida em condições 
especiais quando os níveis de pressão sonora estiverem acima de oitenta dB (A), noventa dB (A) ou .85 
(oitenta e cinco) dB (A), conforme o caso, observado o seguinte: 
1 - até 5 de março de 1997, véspera da publicação do Decreto n° 2.172, de 5 de março de 1997, será 
efetuado o enquadramento quando a exposição for superior a oitenta dB (A), devendo ser informados os 
valores medidos: 
11 - de 6 de março de 1997, data da publicação do Decreto n° 2.172, de 5 de março de 1997, até 10 de 
outubro de 2001, véspera da publicação da Instrução Normativa INSS/DC n° 57, de 10 de outubro de 2001, 
será efetuado o enquadramento quando a exposição for superior a noventa dB (A), devendo ser informados 
os valores medidos; 
III - de 11 de outubro de 2001, data da publicação da Instrução Normativa INSS/DC n° 57. de 10 de outubro 
de 2001, véspera da publicação do. Decreto n° 4.882, de l8 de novembro de 2003, será efetuado o 
enquadramento quando a exposição for superior a noventa dB (A), devendo ser anexado o histograma ou 
memória de cálculos; e 
IV - a partir de 01 de janeiro de 2004, será efetuado o enquadramento quando o Nível de Exposição 
Normalizado - NEN se situar acima de 85 (oitenta e cinco) dB (A) ou for ultrapassada a dose unitária, 
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determinar um novo limite ruidoso de 88 dBs tal mudança não geraria nenhuM impacto 
na rotina na empresa em termos de reformulação de todo o seu acervo documentai 
ambiental para adequação ao novo nível estabelecido. A mudança alteraria o nível de 
corte do ruído para fins de estabelecimento do limite de exposição com impacto na análise 
do direito a aposentadoria especial. Logo, não seria necessária nenhuma regra de 
transição. 

O zelo com os impactos com as mudanças normativas, principalmente 
aquelas que geram impacto financeiro, não podem ser ignoradas. A Previdência é gerida 
pelo princípio da universalidade das prestações oferecidas. Isso implica que a análise do 
tempo especial leva em consideração o período laborado pelo segurado não apenas nas 
empresas de grand'e porte (capazes de suportar toda e qualquer mudança de ordem legal), 
mas também naquelas de pequeno porte. O que se analisa é o trabalho insalubre 
independentemente das condições ambientais oferecidas pelo empregador. 

A premissa acima se encontra no próprio art. 280 da L\I INSS n° 77/2015 que 
estabeleceu para o período de 11/10/2001 até 18/11/2003, além do ruído acima de 90 dRs, 
a anexação do histograrna ou memória de cálculos: 

Art. 280. (...). 

- de 11 de outubro de 2001, data da publicação da Instrução Normativa 
INSS/DC n° 57, de 10 de outubro de 2001, véspera da publicação do Decreto 
n° 4.882, de 18 de novembro de 2003, será efetuado o enquadramento 
quando a exposição for superior a noventa dB (A), devendo ser anexado o 
histograma ou memória de cálculos; (grifo nosso) 

Essa exigência de histograma ou memória de cálculo permanece na norma, 
porém, não tem sido executada por próprio entendimento da DIRSAT — Diretoria de 
Saúde do Trabalhador/INSS, o que se destaca do Manual de Aposentadoria Especial, a 
saber: 

"Para períodos laborados anteriormente a 11 de novembro de 2001, deverão 
ser aceitos ou o nível de pressão sonora pontual ou a média de ruído. A 
referência constante nos incisos I e II do art. 280 da IN n° 77/PRES/INSS, 
de 2015, de que devem ser informados os valores medidos, não significa que 
sejam obrigatoriamente informados mais de um nível de pressão sonora para 
o mesmo período a ser analisado, e sim, que para cada período seja 
informado o nível de pressão sonora. 

Chama-se a atenção para o fato de que não cabe a exigência específica de 
histograma para o período de 11 de outubro de 2001 a 18 de novembro 
de 2003, uma vez que nem sempre houve disponibilidade de 

conforme NI-I0 1 da FUNDACENTRO, sendo facultado à empresa a sua utilização a partir de 19 de 
novembro de 2003, data da publicação do Decreto n° 4.882, de 2003, aplicando (...)" 
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equipamentos de medição passíveis de gerar essa apresentação de 
resultados. Assim, não há como exigir histograma e/ou memória de 
cálculos, devendo o nível de pressão sonora estar acima de 90 d3(A).s" 
(grifo nosso) 

Teve-se um cuidado especial de tomar a norma inexigível em virtude da 
indisponibilidade dos equipamentos nas empresas. Nesse caso, qual o motivo de não se 
aplicar o mesmo entendimento para a exigência do ruído em NEN, levando em 
consideração que a adaptação dos laudos técnicos também geram custos muitas vezes não 
suportados pelas empresas de pequeno Porte? No meu entendimento, o conceito é o' 
mesmo. Da mesma forma que existem empresas de grande porte com disponibilidade para 
fins de elaboração de histograma/memória de cálculos, também outras várias empresas 
não dispõem de meios de contratar novos laudos técnicos com nova metodologia de 
avaliação do ruído. 

É de salutar importância 'urna regra de transição quando novas medidas 
impostas geram impactos e alteram uma relação pré-existente. No caso de relações 
jurídicas, podemos citar como exemplo a Emenda Constitucional n°  20 de 16/12/1998 
que alterou o § 7° do art. 201 da Constituição Federal de 1988 fixando o tempo de 
contribuição para 35 anos se homem e 30 anos de mulher. Foi preservada a relação 
jurídica anterior conforme art. 187 do Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado 
pelo Decreto n° 3.048/99. para aqueles que não implementaram os requisitos na data da 
Emenda Constitucional, uma regra paliativa foi criada pelo art. 188 do mesmo RPS.°  

Fugindo do campo previdenciário, um exemplo que refletiu bem a 
necessidade do estabelecimento de diretrizes transitórias foi à alteração do padrão de 
tomadas brasileiro. A normaa gire instituiu a mudança foi produzida no ano 2000 e 
finalmente cumprida em sua integralidade a partir de 01/07/2011, mais de dez anos de 
transição. I  ° 

s  Manual de Aposentadoria Especial. Diretoria de Saúde do Trabalhador — DIRSAT/INSS. Agosto/2017, 
pag. 89. 

Nos termos do art.188 do RPS, tem-se que o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até 
16 de dezembro de 1998, cumprida a carência exigida, terá direito a aposentadoria, com valores 
proporcionais ao tempo de contribuição, quando, cumulativamente: 
I - contar cinqüenta e três anos ou mais de idade, se homem, e quarenta e oito anos ou mais de idade, se 
mulher; e 
II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 
a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; 
b) um período adicional de contribuição equivalente a, no mínimo, quarenta por cento do tempo que, em 
16 de dezembro de 1998, faltava para atingir o limite de tempo constante da alínea "a". 
1° Portaria Inmetro n° 185 de 21/07/2000: "tomando obrigatório que os pluQues e tomadas fabricados e 
comercializados no País atendessem aos requisitos da ABNT NBR 14136, a partir de 1° de janeiro de 2006." 
O prazo final de adaptação para os fabricantes e comerciantes foi estabelecido até 12/2009_ A partir de 
01/01/2010, por meio de Resolução Conmetro n° 8/2009, "não mais poderiam ser fabricados ou importados 
aparelhos elétricos, eletrônicos e eletroeletrônicos fora do padrão brasileiro. O último prazo para a 
implantação do padrão brasileiro foi 1° de julho de 2011, com a proibição da venda de tomadas no padrão 
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Em resumo do apontado até o presente momento, conclui-se que o INSS, 
aparentemente, não estabeleceu nenhuma regra de transição. No meu entendimento, 
disciplinou com lacunas,  a exigência do ruído em NEN a partir de 18/11/03, o que 
viabiliza a análise de PPP com base em metodologia diversa da NE[0-01 sem que a 
norma do art. 69 do Regimento Interno do CRSS seja desrespeitada. Conforme 
entendimento até agora trabalhado, resumo: 

- a partir de 18/11/2003, o INSS também passou a ser responsável pela edição 
de atos nounativos regulamentando a emissão do laudo técnico. Porém, não fez nenhum 
ato determinando exclusivamente a confecção do PPRA com procedimentos de avaliação 
do ruído pelas normas da NILO-01 da FUNDACENTRO. Foi -devidamente demonstrado 
que o INSS normatizou o terna permitindo a utilização de PPRA produzido nos termos 
da NR-09 do IVITE que, por sua vez, remeteu a NR-15 do MTE justamente em seu Anexo 
15; 

- aceitação do INSS, em substituição do LTCAT, de diversos outros laudos 
sem a expressa previsão legal da não aceitação de laudo técnico produzido com 
metodologia diversa da contida na NHO-01 da FUNDACENTRO; 

- previsão legal em Instrução Normativa viabilizando a empresa a utilização 
de outra metodologia diversa daquela contida na NHO-01, desde que devidamente 
indicada em_ suas demonstrações ambientais. Apenas em 21/01/2015, com IN/INSS n° 
77/2015, afastou-se da empresa tal prerrogativa, porém, contemplando ao Ministério a 
definição das instituições que estabeleceriam os procedimentos de avaliação não 
contempladas pela NILO-01 (§ 2° do art. 279 da IN/11\TSS n° 77/2015), sendo que a NR-
15 estabelecida pela Portaria MTB n° 3.214 de 08/06/78 traz os procedimentos de 
avaliação para análise do agente ruído e permaneceu gerando tais avaliações no campo 
previdenciário pelo menos até 18/11/2003. Não se encontra revogada; 

- reconhecimento do próprio INSS da indisponibilidade de equipamentos 
capazes de gerar o histograma/memória de cálculo, fato que tomou inexigível a nouna 
contida no hão. III do art. 280 da IN/INSS n° 77/2015. A premissa pode ser aplicada em 
similitude com o caso em análise com a flexibilização da exigência para que as empresas 
confeccionem laudos com nova metodologia; 

- aparente inexistência de regra de transição por se tratar de mudança que 
exige adaptação das empresas em seus levantamentos ambientais. 

antigo em todo o território nacional." (INMETRO, ano de 2011. Disponível em 
In-tp://www.inmet-o.gov.briqualidade/plus.,,uestomadasibase-normativa_asp)  
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Concluindo essa tese inicial, firmo entendi cato no sentido de que não 
houve expressa proibição da utilização de outra metodologia de aferição do ruído. 
Tal fato permite adentrar em um novo ponto de discussão, efetivamente, quanto a 

definição da técnica a ser utilizada. 

No que tange a técnica de aferição do agente ruído até 18/11/2003, pelos 
parâmetros da NR-15, a mensuração do nível de intensidade da exposição poderia ser 
obtida por medições pontuais, nível equivalente, média ou dose. Tais medidas eram 
encontradas por meio de Decibelimetro„ aquele que mede o nível de intensidade da 
pressão sonora no exato momento em que ela ocorre — momentâneo, ou por Dosímetro —
que mede uma dose de ruído ao qual uma pessoa tenha sido exposta por um determinado 
período de tempo. 

Com a utilização do dosímetro é possível apurar a média diária de exposição 
a depender da técnica utilizada. NEN — Nível de Exposição Normalizado: nível de 
exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias; LT.I.,EQ — Nível 
Equivalente de Ruído: nível médio em determinado período da medição; LAVG — Nível 
Médio: média do nível de ruído durante um determinado período de tempo_ 

Por sua vez, a NI-I0-01 da FUNDACENTRO indicou o critério de avaliação 
do ruído com limite de,exposição diária correspondendo a dose de 100% para exposição 
de 8 horas ao nível de 85 dBs._ A avaliação do ruído deve ser feita por "meio da 
determinação da dose diária ou no nível de exposição, parâmetros representativos da 
exposição diária do trabalhador". Atente-se que a própria Nonua faz referência as 
divergências com a NR 15 - Anexo 2 e alerta que os parâmetros da FUNDACENTRO 
estão baseadas em conceitos e parâmetros técnico-científicos mais modernos que "podem 
diferir daqueles obtidos na caracterização da insalubridade pela aplicação do disposto na 
NR-15, anexo 1, da Portaria 3214 de 1978."11  

Para uma melhor elucidação da diferença entre as técnicas, eis um resumo 
comparativo entre a NR-15 e a NHO-01_ : 

"Com a recente publicação da NHO 01 (FUNDACENTRO) que trata em 
conjunto o ruído continuo ou intermitente e ruído de impacto. A divergência 
passou a ser bastante significativa. A NHO 01 se utiliza do princípio da 
energia equivalente, isto é, leva em consideração para o cálculo da dose de 
exposição, o Leq que pode ser definido como o TWA (nível médio 
ponderado) para q = 3 dB, divergindo do critério estabelecido pela NR 15 

que determina uma de taxa de duplicidade q=5 dB. Ao utilizarmos a taxa de 

11 Norma de Higiene  Ocupacional. Procedimento Técnico. Avaliação da Exposição Ocupacional ao Ruído 
NI-10 01. Fundacentro, 2001 . 
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troca q=3 iremos obter a seguinte tabela, presente na ACGLH e na NHO 01 
da FUNDACENTRO: (...)12 

É de se concluir que a divergência entre as metodologias existem e foi 
reconhecida pela própria N140-01. No entanto, o resultado da medição do ruído aferido 
por técnica com uso de dosímetro assemelha ao pretendido pelo Decreto n° 4.882/2003 
quando estabeleceu o ruído medido em NEN. E possível presumir que o Executivo buscou 
o encontro da média de ruído considerando toda a jornada de trabalho e não apenas o 
ruído instantâneo obtido por meio de um decibelímetro, permitido até 18/11/03, mas que 
não necessariamente reproduz fielmente uma condição de trabalho constantemente 
insalubre. 

Peço vênia para transcrever trecho de decisão judicial nos autos do 0006801- 
65.2012.403.6183, do dia 10/03/2015 do TRF-3° Região, que justamente deliberou no 
sentido acima defendido, a saber: 

"(...) Já a partir de 19/11/2003, vigência do Decreto n° 4.882/2003, que 
incluiu o 11 no art. 68 do Decreto 3.048/99 , a medição do ruído deve-se dar 
em conformidade com que preconiza a NHO 01 (itens. 6.4 a 6.4.3) da 
Fundacentro (órgão do Ministério do Trabalho), por meio de dosímetro de 
ruído (técnica dosimetria - item 5.1.1.1 da NHO-01), cujo resultado é 
indicado em nível equivalente de ruído (Leq - Equivalent Level ou Neq -
Nível equivalente), ou qualquer outra forma de aferição existente que leve 
em consideração a intensidade do ruído em função do tempo (tais corno a 
média ponderada Lavg - Ai erage Level /1\1-M - nível médio, ou ainda o NEN 
- Nível de exposição normalizado), tudo com o objetivo apurar o valor 
normalizado para toda a jornada de trabalho, permitindo-se constatar se a 
exposição diária (e .não • eventual / instantânea / de picos ou extremos) 
ultrapassou os limites de tolerância vigentes em cada época, não sendo mais 
admissível a partir de então a utilização de decibelímetro ou medição em 
conformidade com a NR-15.Não por outra razão, note-se que o mesmo 
decreto alterou o código 2.0.1 do Decreto 3.048/99, que passou a exigir não 
só uma simples exposição a níveis de ruído, e sim exposição a Níveis de 
Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 decibéis, justamente 
conforme preconiza a metodologia de medição da N.F10-01 da 
Fundacentro:2.0.1 RUÍDO a) exposição permanente a níveis de ruído acima 
de 90 decibéis.a) exposição a Níveis de Exposição Normalizados (NEN) 
superiores a 85 dB(A). (Redação dada pelo Decreto n° 4.882, de 2003)25 
ANOS Destarte, extraem-se as seguintes conclusões:(i) para períodos 
laborados antes de 19/11/2003, admite-se a medição por decibelímetro, 
desde que se tenha como demonstrar que foi realizada a média preconizada 
pela NR-15, o que pode.ser feito mediante mera indicação no documento de 
que se seguiu a metodologia da NR-15; (ii) para períodos laborados após 

REGAZZI. Rogério Dias e ARAÚJO, Giovanni Morais de, Critérios para Avaliação do Ruído, - 
Divergências 	entre 	a 	NR-I5 	e 	a 	NHO-01. 	Disponível 	em 

1-t - tn-//ins-,:ruramp.blogsoo-Lcom.br/2014/07/criterios-oara-avaliacao-do-ruido.:1Irril  

172.767.522-0 
	

17 



Ministério do Desenvolvimento Social-MDS 
Conselho cie Recursos do Seguro Social-CRSS 

Conselho Pleno 

19/11/2003, exige-se a medição por meio da técnica de, dosimetria 
(dosímetro), não sendo admissivel a medição por decibelímetro, salvo se 
comprovado minuciosamente nos autos que foi feita; ao final, média 
ponderada dos valores aferidos pelo instrumento durante toda a jornada de 
trabalho do obreiro (item 6.4.3.e e g da NHO-01), segundo a fórmula lá 
estipulada;(iii) para períodos laborados antes de 19/11/2003, mas cujos 
laudos técnicos só foram confeccionados em data posterior, deve-se exigir a 
medição por dosimetria, pois já vigente, no momento da elaboração do 
laudo, os novos parâmetros - trazidos pelo Decreto 4.882/2003 e a NE-10-01 
da Fundacentro, uma vez que, embora seja possível lançam mão de laudo 
extemporâneo (já que se presume que a intensidade do ruído era no mínimo 
igual ou superior em períodos mais remotos, dada a natural evolução dos 
equipamentos e técnicas de trabalho), deve ser este laudo confeccionado em 
conformidade com a legislação técnica vigente na época de sua feitura." 

Em résumo do transcrito acima: 

- a partir de 19/11/2003 — ruído em conformidade com NH0-0 I por meio de 
dosímetro cujo resultado é indicado em LEQ ou qualquer outra forma de aferição 
existente que leve em consideração a intensidade do ruído em função do tempo (tais como 
a média ponderada Lavg - Average Level / NM - nível médio, ou ainda o NEN - Nível de 
exposição normalizado), tudo com o objetivo apurar o valor normalizado para toda 
a jornada de trabalho e não eventual, não sendo mais admissivel a partir de então a 
utilização de decibelímetro ou medição em conformidade com a NR-15. 

Exige-se a medição por meio da técnica de dosimetria (dosímetro), não sendo 
admissível a medição por decibelímetro, salvo se comprovado minuciosamente nos autos 
que foi feita, ao final, média ponderada dos valores aferidos pelo instrumento durante 
toda-a jornada de trabalho do obreiro. 

Concluo esse segundo ponto do voto-ratificando o entendimento acima. A 
análise da metodologia do agente nocivo ruído leve em consideração a medição por meio 
de dosimetria, não admitindo a simples medição pontual anteriormente permitida. Essa 
informação deve vir expressa em formulário PPP. 

Um terceiro ponto a ser avaliado é o fato do INSS ser © responsável legal. 
pela fiscalização da forma com que as empresas .têm preenchido seus formulários. 

O art. 125-A da Lei n° 8.213/91 estabelece ser da competência do L-NISS "todos 
os atos e procedimentos necessários à verificação do atendimento das obrigações não 
tributárias impostas pela legislação previdenciária e à imposição da multa por seu 
eventual descumprimento". 

Por sua vez, o art. 338 e § 3° do Decreto n° 3_048/99, informa que a empresa 
é responsável pela adoção e uso de medidas cóletivas e individuais de proteção à 
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segurança e saúde do trabalhador, porém, cabe ao INSS auditar a regularidade da 
documentação fornecida pela empresa, a saber: 

Art. 338. A empresa é responsável pela adoção e uso de medidas coletivas 
e individuais de proteção à segurança e saúde do trabalhador sujeito aos 
riscos ocupacionais por ela gerados.(Redação dada pelo Decreto n° 4.032, 

-de 2001) (...) 

§ 3o O INSS auditará a regularidade e a conformidade das demonstrações 
ambientais, incluindo-se as de monitoramento biológico, e dos controles 
internos da empresa relativos ao gerenciamento dos riscos ocupacionais, de 
modo a assegurar a Veracidade dás informações prestadas pela empresa e 
constantes do CNIS, bem como o cumprimento das obrigações relativas ao 
acidente de trabalho. (Redação dada pelo Decreto n° 4.882, de 2003) 

Como já avaliado anteriormente, o INSS estabeleceu em sua Instrução 
Normativa (IN/INSS n° 77/2015), que as informações referentes à atividade especial 
devem ser informadas por meio de formulário, no caso, o PPP que deve ser preenchido 
por Responsável Ambiental com as informações constadas em LTCAT. Em todo o caso, 
o INSS tem o dever de fiscalizar as informações prestadas: 

Art. 263. O LTCAT e as demonstrações ambientais de que trata o inciso V 
do caput do art. 261 deverão embasar o preenchimento da GFIP e dos 
formulários de reconhecimento de períodos laborados em condições 
especiais. 

Parágrafo único. O INSS poderá solicitar o LTCAT ou as demais 
demonstrações ambientais, ainda que não exigidos inicialmente, toda 
vez que concluir pela necessidade da análise destes para subsidiar a 
decisão de caracterização da atividade como exercida em condições 
especiais, estando a empresa obrigada a prestar as informações na forma do 
inciso III do art. 225 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999. 

Art. 264. O PPP constitui-se em um,documento histórico laborai do 
trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, conforme formulário do 
Anexo XV, que deve conter as seguintes informações básicas: 

(...) 

§ 3° A prestação de informações falsas no PPP constitui crime de falsidade 
ideológica, nos termos do art. 299 do Código Penal, bem como crime de 
falsificação de documento público, nos termos do art. 297 do Código Penal. 

§ 4° O PPP dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental para 
fins de comprovação de condição especial de trabalho, desde que 
demonstrado que seu preenchimento foi feito por Responsável Técnico 
habilitado, amparado em laudo técnico pericial. 
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§. 5° Sempre que julgar necessário, o DISS poderá solicitar documentos 
para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de 
acordo com § 7° do art. 68 e inciso III do art. 225,- ambos do RPS. (grifos 
nosso) 

A leitura conjunta dos §§ 3° e § 4° do art. 264 em destaque permite chegarmos 
à conclUsão que o PPP dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental quando 
preenchido por Responsável Técnico baseado em laudo técnico pericial. Sendo esse o 
profissional habilitado, é de se presumir que o documento por ele produzido é fidedigno, 
ainda mais ao retomarmos os apontamentos anteriormente citados no voto de que a 
Autarquia contempla diversos outros Laudos em substituição do LTCAT e não previu a 
recusa de laudo técnico produzido sem a técnica da NHO-01; admitiu o uso de Laudo 
com técnica diversa desde que devidamente informada pela empresa. 

A veracidade das informações prestadas no PPP também foi expressamente 
reconhecida pelo INSS quando da elaboração do Manual de Aposentadoria Especial — 
DIRSAT — de 2017. No caso, informou: 

"O PPP deverá ser assinado pelo representante legal da empresa ou seu 
preposto, que assumirá a responsabilidade sobre a fidedignidade das 
informações prestadas quanto à fiel transcrição dos registros administrativos 
e veracidade das demonstrações ambientais é dos programas médicos. 
Deverão constar no PPP o nome, cargo e NIT do responsável pela assinatura 
do documento, bem como o carimbo da empresa. Caso as exigências 
referentes ao cargo e ao NIT cr.o representante legal da empresa não estejam 
registradas nos campos próprios, tal ausência poderá ser suprida por algum 
documento acostado ao processo que contenha as informações."i3  

Não obstante, se ainda assim o INSS necessitar de outros esclarecimentos tem 
a prerrogativa do § 5° do art. 264 para" solicitar a documentação comprobatória que 
embasou o preenchimento do foimulário. Observe que o INSS não é obrigado a solicitar 
documentos, mas "sempre que julgar necessário" o que nos permite formar convicção de 
que, em caso de não solicitação de tal complementação documental, entendeu que o PPP 
forneceu todos os elementos necessários para a avaliação. 

Em complemento a assertiva do parágrafo anterior, temos a faculdade da 
exigência documental contida § 5° do art. 264 quando confrontada com a obrigatoriedade 
cia motivação do ato administrativo contido no art. 50 da Lei n° 9.784/9914. Ou seja, uma 
norma inferior como Instrução Normativa não pode ir de encontro com o previsto em lei, 
a saber: 

13  Manual de Aposentadoria Especial. Diretoria de Saúde do Trabalhador — DIRSAT/INSS. Agosto/2017. 

• pag.13114. 
:14  Lei n' 9.784 de 29/01/99. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. 
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Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos 
fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: 
- neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; 
IIl - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública; 
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; 
V - decidam recursos administrativos; 
VI - decorram de reexame de oficio; 
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem 
de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; 
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato 
administrativo. 

§ lo A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir 
em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, 
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante 
do ato. (...) 

O ato administrativo que importe em negativa de direito tem que ser 
obrigatoriamente motivado de forma explícita e clara. No mais, a Instrução Normativa 
IN/INSS 77/2015, no § 1° do art. 678 não traz mais a faculdade ao INSS, mas a obrigação 
de solicitar a complementação .da documentação indispensável ao processamento do 
beneficio, a saber: 

Art. 678 (...) 

§ 1° Não apresentada toda a documentação indispensável ao 
processamento do beneficio ou do serviço, o servidor deverá  emitir carta 
de exigências elencando providências e documentos necessários, com praio 
mínimo de trinta dias para cumprimento: (grifo nosso) 

Nesse sentido, quando se deixa dê analisar o tempo especial com o pretexto 
que o PPP não informa a técnica de aferição do ruído, sem a emissão de carta de 
exigências para o saneamento do documento, no meu entendimento, é inválida e 
presumindo a validade das informações prestadas pela empresa, é de reformar o 
entendimento autárquico. 

Evidente que não estamos falando de um formulário PPP preenchido sem 
nenhum indicativo de Responsável Ambiental ou mesmo a informação de qualquer 
técnica de aferição do ruído, por exemplo. Mas de casos em que o PPP traz o Responsável 
Ambiental e informa a técnica de aferição do ruído ainda que diversa da NHO-01. Se a 
técnica é válida e autorizada pelo Ministério como no caso da NR-15, não tem sentido 

algum a sua recusa. 
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Diante de todo o exposto, faço um resumo geral dos fundamentos 
trabalhados no voto que me levam a conclusão de reconhecer que a exigência do 
ruído em NEN, a partir de 18/11/2003, não é estritamente obrigatória podendo ser 
aceitas outras metodologias válidas que atestem o ruído por meio de dosimetria. Eis 
as razões de tal assertiva: 

- a partir de 18/11/2003, o INSS também passou a ser responsável pela edição 
de atos normativos regulamentando a emissão do laudo técnico (§ 7° do art. 68 do RPS 
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 com:redação dada pelo Decreto n° 4.882/2003); 

- inexistência de previsão legal por parte do INSS determinando 
exclusivamente a confecção do PPRA com procedimentos de avaliação do ruído pelas 
normas da NHO-01 da FUNDACENTRO. Foi devidamente demonstrado que o INSS 
normatizou o tema permitindo a utilização de PPRA produzido nos termos da NR-09 do 
MTE que, por sua vez, remeteu a NR-15 do MTE justamente em seu Anexo 15 que versa 
a respeito da metodologia de avaliação do ruído (art. 404 e § 3° do art. 408 da IN/INSS 
n° 100/2003 e art. 178, § 1° da 1N/INSS n° 118/2005); 

- aceitação do INSS, em substituição do LTCAT, de diversos outros laudos, 
entre os quais, os emitidos pelo MTE, pela FUNDACENTRO, laudos periciais-  emitidos 
por ordem da justiça do trabalho, PPRA, entre outros (§ 2° do art. 161 da IN/INSS n° 
118/2005 e art. 261 da IN/INSS n° 77/2015); 

- inexistência de previsão legal quanto a não aceitação de laudo técnico 
produzido com metodologia diversa da contida na NHO-01 da FUNDACENTRO (§ 3° 
do art. 161 da IN/INSS n°118/2005 e art. 261 da IN/INSS n° 77/2015); 

- permissão expressa à empresa utilizar outra metodologia diversa daquela 
contida-  na NHO-01, desde que devidamente indicada qual  metodologia em suas 
demonstrações ambiehtais (§ 2° do art. 179 da IN/INSS n° 11/2006 e § 2° do art. 238 da 
IN/INSS n° 45/2010); 

-. alteração de redação de texto legal somente em 21/01/2015 com IN/INSS n° 
77/2015, afastando da empresa a prerrogativa do item anterior, porém, contemplando ao 
Ministério a definição das instituições que estabeleceriam os procedimentos de avaliação 
não contempladas pela NHO-01 (§ 2° do art. 279 da IN/INSS n° 77/2015). Por esse 
aspecto, a NR-15 estabelecida pela Portaria MTB n° 3.214 de 08/06/78 traz os 
procedimentos de avaliação para análise do agente ruído e permaneceu gerando tais 
avaliações no campo previdenciário pelo menos até 18/11/2003. Não se encontra 
revogada; 

- inexistência de regra de transição por se tratar de mudança que exige 
adaptação das empresas em seus levantamentos ambientais. Não se trata de mudança de 
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aspecto legal que afeta apenas a análise administrativa dos documentos já 
confeccionados; 

- apesar de contido na norma (art. 280 inc. III da IN/ENSS n° 77/2015) não se 
exige a apresentação de histograma e memória de cálculo para o período de 11/11/2001 
a 18/11/2003 por reconhecimento do executor da norma, no caso o próprio .INSS, da_falta 
de disponibilidade de equipamentos de medição para todas as empresas. É medida que 
gera impacto financeiro na empresa, o mesmo entendimento para se exigir novos laudos 
confeccionados com metodologia da NH0-01; 

- o resultado da medição do ruído aferido por técnica com uso de dosímetro 
assemelha ao pretendido pelo Decreto n° 4.882/2003 quando estabeleceu o ruído medido 
em NEN. É possível presumir que o Executivo buscou o encontro da média de ruído 
considerando a jornada de trabalho e não apenas o ruído instantâneo obtido por meio de 
um decibelimetro. o que era permitido até 18/11/03; 

- o formulário atual PPP devidamente preenchido por Responsável Ambiental 
e com informações amparadas por laudo técnico pericial, com indicativo de metodologia 
de aferição do ruído válida— dosimetria pela1N-R-15 ou NHO-01 —, é documento fidedigno 
e competente para produzir efeitos para fins de análise da aposentadoria especial, 
conforme legislação previdenciária atual vigente; 

- o INSS, ao entender que o PPP traz indicativos de existência de Responsável 
Ambiental, mas não fornece elementos suficientes para verificar a metodologia de 
aferição do ruído, tem a incumbência legal de auditar a regularidade da documentação 
fornecida pela empresa e tem a obrigação de solicitar a complementação da 
documentação antes de proferir sua análise, para fins de cumprir com o art. 50 da Lei n° 
9.784/99 e § 1° do art. 678 da IN/INSS n° 77/2015, considerando o dever de motivar suas 
decisões. 

Nestes temios, conheço do pedido de Uniformização de Jurisprudência e 
no mérito, dou-lhe provimento, para reconhecer que a exigência do ruído em NEN, a 
partir de 18/11/2003, não é estritamente obrigatória podendo ser aceitas outras 
metodologias válidas que atestem o ruído por meio de dosimetria. 

Com a decisão acima, o acórdão ora impugnado da 02° CA da 02° Câmara de 
Julgamento deve ser revisto de oficio, na forma do § 12 do art. 63 do Regimento 
interno do CRSS, adequando-a ao entendimento firmado nessa Sessão. 
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Ante todo ao exposto, VOTO no sentido de, preliminarmente, CONHECER 
DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA formulado pelo 
segurado para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO. 

Brasília — DF, 28 de agosto de 2018_ 

7
," 
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Recorrente: LUIZ AUGUSTO FANTINI 

Recorrido: INSS 

Número do Benefício: 42/172.767.522-0 

Protocolo: 44232.598417/2016-17 

Relator: DANIEL ÁUREO RAMOS 

VOTO DIVERGENTE 

RELATÓRIO: 

Trata-se de pedido de Uniformização de Jurisprudência fomentado pelo Sr. LUIZ 
AUGUSTO FANTINI, em razão de decisão exarada no Acórdão n° 2279/2016 pela 02' CA, 
da 02' Câmara de Julgamento do CRSS que negou provimento ao seu Recurso Especial, não 
convertendo o período de 19/11/03 a 29/4/15, em especial. 

Foi consignado no Acórdão atacado o seguinte entendimento: 

"Entretanto, a expressão dos valores deve ser em nível de exposição normalizado 
(NEN), conforme a NHO-01. Isso quer dizer que os valores estão submetidos a 
uma função logarítmica diferente do Lavg (average leve!) e do Leq (equivalente 
levei). O presente caso apresenta valores em Leq e não em NEN como declarado 
no laudo técnico. A forma de cálculo não garante a exposição na conformidade da 
lei. tf 

• Em seu pedido de uniformização, o Sr. Luiz Augusto Fantini apresentou os 
Acórdãos da 03a CAJ (44232.529852/2015-11 e 44232.327992/2015-56) que afastou a 
obrigatoriedade do ruído ser aferido em NEN pela NHO-01, sob a fundamentação de que "a 
metodologia prevista na NHO-01 foi adotada pelo Poder Executivo por ser mais protetiva 
para o trabalhador que a. da NR 15"; 

O ilustre Relator do incidente processual Dr. Rodolfo Espinel Donadon, em seu 
voto, conclui que o reconhecimento da "exigência do ruído em NEN, a partir de 18/11/2003, 
não é estritamente obrigatória podendo ser aceitas outras metodologias válidas que atestem o 
ruído por meio de dosimetria." 

Com a vênia do ilustre Relator, passo a expor as razões para divergir, de seu douto 
voto quanto ao procedimento e metodologia a ser adotada para o enquadramento da 
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especialidade em períodos de trabalho posteriores a 18/11/2003, sob o código 2.0.1 do Anexo 
IV dos Regulamentos aprovados pelos Decretos n° 3.048/99. 

Em seus argumentos, diz que a matéria já foi aprovada por maioria e resultou 
emissão-  da Resolução n° 26/2018, que afastou a exigência da aferição do ruído. 
obrigatoriamente em NEN a partir de 19/11/2003. 

Colacionou o trecho do voto que resultou na emissão da citada Resolução que, por 
oportuno, traz-se à baila: 

Sobre este ponto, entendo que independentemente se a técnica foi feita conforme NR-15 e não 
conforme NHO-01, estando o ruído acima do limite, podemos concluir que se feito conforme a 
'NR-15 e não NHO-01, a intensidade seria também superior, uma vez que a NHO-01 é uma técnica 
mais moderna e conservadora, sendo mais protetiva ao trabalhador, já qiie utiliza úm fator de 
dobra (q=3) enquanto a NR-15 utiliza um fator de dobra (q=5). Desta forma, suponhamos que 
tivéssemos encontrado um NEN de 90 db(a), logo o valor da dose seria 318,2% (NHO-01) e 200% 
(NR-15)." 

(Cons. Relator Victor Machado Marini) 

Faz um historiado sobre a Lei n° 9.784/99, que norteia o processo administrativo 
no âmbito da Administração Pública Federal; Decretos n°s 3.048/99, 4.032/01, 4.882/03 e 
8.123/13; NRs do MTE n°s 09, 15 e sobre a NHO1 da Fundacentro; e colaciona jurisprudência 
do TRF — 3a Região, que serão oportunamente analisados no voto. 

O pedido de Uniformização de Jurisprudência, foi conhecido pela Presidente da 
02a CA, da 02' Câmara- de Julgamento do CRSS e, após o pronunciamento da Divisão de 
Assuntos Jurídicos os autos foram remetidos à Presidência do CRSS, que o admitiu e o 
distribuiu ao Relator, para análise e julgamento. 

Em sessão plenária ocorrida em 28/08/2018 foi lido o Relatório e Voto do Relator 
Dr. Rodolfo Espinel . Donadon, e ao ser posto em votação, solicitei vistas dos autos por ter 
entendimento diverso ao do voto do Relator prevento, assim, solicita-se reinclusão em pauta. 

É o Relatório. 

VOTO: 

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
APOSENTADORIA -  POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE 
ESPECIAL EM RAZÃO DE EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO RUÍDO. 
NÃO RECONHECIMENTO DE EXPOSIÇÃO AO AGENTE RUÍDO, 
QUANDO A TÉCNICA INFORMADA NO FORMULÁRIO PPP NÃO FOR 
A DO NEN — NÍVEL ESTABILIZADO NORMALIZADO, AFERIDO 
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SEGUNDO OS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS NA NHO , N° 1 
NORMA DE HIGIENE OCUPACIONAL DA FUNDACENTRO. 

O processo foi remetido .a este Conselho Pleno, tempestivamente, visando análise 
de pediã de Unificação de Jurisprudência, no âmbito do CRSS, requerida' pelo Sr. Luiz 
Augusto Fantini, titular do benefício NB 42/172.767.522-0, por entender que Existem 
divergências de entendimentos nas decisões prolatadas nos Acórdãos da 03a CAJ 
(44232.529852/2015-11 e 44232.327992/2015-56). 

Registre-se que o pedido suscitado é tempestivo, na forma do Artigo 63, § 2°, da 
Portaria MDSA n° 116/17. 

DO MÉRITO 

Antes de adentrar no mérito, peço vênia para rememorar a legislação que trata do 
reconhecimento de atividade especial. 

A legislação que rege a matéria, encontra-se pàcificada nos Artigos 64 e 65 c/c 
Artigo 68, todos do Decreto n° 3.048/99, que se transcrevem: 

DECRETO N° 3.048/99: 

Art. 64. A aposentadoria especial, uma vez cumprida a carência exigida, será devida ao segurado 
empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, este somente quando cooperado filiado a 
cooperativa de trabalho ou de produção, que tenha trabalhado durante quinze, vinte ou vinte e 
cinco anos, conforme o caso, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a 
integridade física. (Redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 2003) 	- 

§ 1° A concessão da aposentadoria especial - prevista neste artigo dependerá da 
comprovação, durante o período mínimo fixado no caput: (Redação dada pelo Decreto n° 8.123, 
de 2013) 

I - do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente; e (Incluído pelo Decreto n° 
8.123, de 2013) 

II - da exposição do segurado aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou a associação de 
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. (Incluído pelo Decreto n° 8.123, de 2013) 

§ 22  Consideram-se condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física aquelas  
nas quais a exposição ao agente nocivo ou associação de agentes presentes no ambiente de 
trabalho esteja acima dos limites de tolerância estabelecidos segundo critérios quantitativos ou  
esteja caracterizada segundo os critérios da avaliação qualitativa dispostos no 	22  do art.  

68. (Redação dada pelo Decreto n° 8.123, de 2013) 

Art. 65. Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma não 
ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador ávulso ou do 
cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do 
serviço. (Redação dada pelo Decreto n° 8.123, de 2013) 
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Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes 
prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão de aposentadoria 
especial, consta do Anexo IV. 

§ 20 A avaliação qualitativa de riscos e agentes nocivos será comprovada mediante 
descrição: (Redação dada pelo Decreto n° 8.123, de 2013) 

I - das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo  
ou associação de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho durante 
toda a jornada;  (Incluído pelo Decreto n° 8.123, de 2013) grifei. 

II - de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados no inciso I; 
e (Incluído pelo Decreto n° 8.123, de 2013) 

III - dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a intensidade da 
exposição, a frequência e a duração do contato. (Incluído pelo Decreto n° 8.123, de 2013) 

§ 32  A comprovação da efetiva exposicão do segurado aos agentes nocivos será feita 
mediante formulário emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de 
condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de 
segurança do trabalho. (Redação dada pelo Decreto n° 8.123, de 2013) grifei. 

§ 4° 	 

§ 62  A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes 

nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento 

de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita às 
penalidades previstas na legislação. (Redação dada pelo Decreto n° 8.123, de 2013) grifos 

meus. 

§ 10.  O trabalhador ou seu preposto terá acesso às informações prestadas pela empresa  
sobre o seu perfil profissiográfico, podendo inclusive solicitar a retificação de informações  
quando em desacordo com a realidade do ambiente de trabalho,  conforme orientação 
estabelecida em ato do Ministro de Estado da Previdência Social. (Redação dada pelo Decreto n° 

8.123, de 2013) 

§ 12. Nas avaliações ambientais deverão ser considerados, além do disposto  
no Anexo IV, a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos  
pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do  
Trabalho - FUNDACENTRO.  (Incluído pelo Decreto n° 8.123, de 2013) 

DECRETO N° 4.882/03: 

Art. 12  O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n2  3.048, 
de 6 de maio de 1999, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
"Art. 68. 	  

§ 1° 	  
§ 50 O INSS definirá os procedimentos para fins de concessão do benefício de que trata esta  
Subseção,  podendo, se necessário, inspecionar o local de trabalho do segurado para confirmar as 
informações contidas nos referidos documentos. 
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§ 7o O laudo técnico de que tratam os §§ 20 e 30 deverá ser elaborado com observância das 
- normas editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e dos atos normativos expedidos pelo 

INSS. 

§ 11. As avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes nocivos e os  
limites de tolerância estabelecidos pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os  
procedimentos de avaliacão estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de 
Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO." (NR) 

Art. 22  Os itens 2.0.1, 3.0.1 e 4.0.0 do Anexo IV do Regulamento da Previdência 

Social, aprovado pelo Decreto n2  3.048, de 1999, passam a vigorar com as 
seguintes alterações: 
"2.0.1 	  

a) exposição a Níveis de Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 
dB(A)." (NR) 

Verifica-se, que com as alterações da legislação acima colacionada, a partir de 
19/11/03 quando entrou em vigor o Decreto 4.882/03, que incluiu o § 11, no Artigo 68, do 
Decreto n° 3.048/99, as medições do agente nocivo ruído devem ser realizada em acordo com 
os itens 6.4 a 6.4.3, da NHO n° 1, da Fundacentro, por meio de dosímetro (item 5.1.1.1, da 
NI-10 — 01), não , sendo mais possível a utilização de decibelímetro ou medição em 
conformidade com a NR-15. 

O Decreto 4.882/03 ao alterar o código 2.0.1, do Anexo IV, do Decreto n° 
3.048/99, passou a exigir não apenas uma simples exposição a níveis de ruído (como na NR-
15), mas exposição a Níveis de Exposição NormaliZado (NEN) superior a 85 dB. 

ANEXO IV: 

Determinou, ainda, o citado Dispositivo Legal, em seu § 5°, que o INSS 
definiria os procedimentos para fins de concessão do benefício, e o § 2°, I, do Artigo 68, 
do Decreto 3.048/99 que a avaliação seja realizada durante toda a jornada de trabalho. 

A Lei n° 9.732/98, em seu Artigo 2°, alterou o Artigo 58, da Lei n° 8.213/91 
determinando que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos seja 
feita mediante formulário estabelecido pelo INSS, nestas letras: 

Art. 2° Os arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213, de 24 de- julho de 1991, passam a vigorar com as seguintes 
alterações: 
"Art. 58. 	  
§ 1° A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante 
formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido 
pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho 
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expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação 
trabalhista. Grifei. 

Comentários sobre a citada Instrução Normativa INSS/DC n° 100 de 18/12/2003: 

Foram citados no voto os artigos 404, 407 e 408, ao argumento de que o 
formulário PPP está condicionado a NR-09, destacando-se que tal condição se refere "aos 
níveis de ação de que trata o subitem 9.3.6 da NR-09 do MTE." 

Aduz, ainda, que: 

"O subitem 9.3.6 da Norma Regulamentadora 09 do-MTE estabelece o nível de 
ação para o agente ruído': "a dose de 0,5 (dose superior a 50%), conforme 
critério estabelecido na NR 15, Anexo I, item 6." Acontece que o Anexo 1 da 
NR-152 traz a metodologia de avaliação do ruído diversa da NHO-01, 
justamente o que a corrente divergente entende que não pode ser aceito. Se o 
ruído foi estabelecido pela NR-15, por lógica, a partir de 19/11/2003, a medição 
estaria equivocada. Mas o próprio INSS definiu que o PPRA deveria seguir a 
ação da NR-09 que, por sua vez, remeteu a NR-15 e não NHO-01. 
Verifica-se que o subitem 9.3.6, em sua alínea "b", traz referência ao limite do 

ruído que deve ser avaliado conforme a NR-15, para fins de controle e verificação se há 
exposição que necessite de controle e elaboração de procedimentos de prevenção. 

Da leitura do Anexo 1, da NR — 15, que trata de atividades insalubres, e não de 
agente nocivo para fins de verificação da especialidade, destacam-se os itens 2, 4 e 6: 

"2. Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis 
(dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de 
compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser 
feitas próximas ao ouvido do trabalhador. 

4. Para os valores encontrados de nível de ruído intermediário será 
considerada a máxima exposição diária permissível relativa ao nível 
imediatamente mais elevado. 
6. Se durante a jornada de trabalho ocorrerem dois ou mais períodos de 
exposição a ruído de diferentes níveis, devem ser considerados os seus efeitos 
combinados, de forma que, se a soma das seguintes frações: 

Cl + C2 + C3 	 + Cn 

Ti T2 T3 	 Tn" 

Pelo que se infere dos itens em destaque, o índice de ruído da NR — 15, utiliza-se 
da metodologia em que a leitura é realizada à altura do ouvido do trabalhador, de forma 
pontual, inexistindo a aferição durante toda a jornada de trabalho. 

Destaca-se que o item 6, da NR — 15, aplica-se somente quando há exposição a 
ruídos de diferentes níveis, mas sempre aferidos pontualmente. 

Naturalmente, o PPRA não poderia seguir a NH01, em razão de que essa norma é 

específica para aferição do ruído para fins de reconhecimento da especialidade, enquanto que 
a NR — 15, não foi revogada por se tratar de norma afeta à verificação da insalubridade para 
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fins trabalhistas, e foi criada para prevenção de riscos que afetem a saúde e integridade dos 
trabalhadores e não para reconhecimento da especialidade. 

Nota-se que PPRA é um programa de prevenção de riscos, e a NR — 09 tem por 
finalidade a prevenção de riscos ambientais: 

NR 9 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RHSCOS AMBIIENTAIS (109.000-3) 

9.1. Do objeto e campo de aplicação. 
9.1.1. Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a obrigatoriedade  
elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e 
instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, visando à preservação da saúde e 
da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento,  

avaliação e conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais  
existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em  
consideração a protecão do meio ambiente e dos recursos naturais. (109.061-1  
/ 12)  

9.1.2. As ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada 
estabelecimento da empresa, sob a responsabilidade do empregador, com a 
participação dos trabalhadores, sendo sua abrangência e profundidade 
dependentes das características dos riscos e das necessidades de controle. 
(109.002-0 / 12) 
Embora o ilustre Relator tenha citado o Artigo 161, da IN 118/05, para justificar 

seu entendimento de quç: 
"Pode-se resumir o apanhado documental transcrito informando que o 
formulário PPP deve ser acompanhado de LTCAT ou seus substitutos como 
laudos periciais oriundos da Justiça do Trabalho, laudos emitidos pela 
FUNDACENTRO, laudos emitidos pelo MTE e até mesmo laudos individuais 
e PPRA, entre outros. Na relação-dos laudos não aceitos, não há informação de 

. laudo com metodologia diversa da NHO-01 a partir de 19/11/20033, bem corno 
manteve a exigência do PPP aos alcances dos níveis de' ação da NR-094." 
Art. 161. Para instrução do requerimento da aposentadoria especial, deverão ser apresentados os 
seguintes documentos: 

I - para períodos laborados de 28 de abril de.1995, será exigido do segurado o formulário 
para requerimento da aposentadoria especial e -a CP ou a CTPS, bem como LTCAT, 
obrigatoriamente para o agente físico ruído; 

II - para periodos laborados entre 29 de abril de 1995 a 13 de outubro de 1996, será exigido do 
segurado formulário para requerimento da aposentadoria especial, bem como LTCAT ou demaiS 
demonstrações ambientais, obrigatoriamente para o agente físico ruído; 
HUI - para períodos laborados entre 14 de outubro de 1996 a 31 de dezembro de 2003, será 
exigido do segurado formulário para requerimento da aposentadoria especial, bem como 
LTCAT ou demais demonstrações ambientais, qualquer que seja o agente nocivo; 
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IV para períodos laborados a partir de 1° de janeiro de 2004, o único documento exigido do 
segurado será o formulário para requerimento deste benefício. Se necessário, será exigido o 
LTCAT. 
§ 2° Poderão ser aceitos, em substituição ao LTCAT, ou ainda de forma complementara este, os 
seguintes documentos: 

I — laudos técnico-periciais emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações 
trabalhistas, acordos ou dissídios coletivos; 

11 — laudos emitidds pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do 
Trabalho (FUNDACENTRO); 

III — laudos emitidos pelo MTE ou, ainda, pelas DRT; 

IV -- laudos individuais acompanhados de: 

(-) 
V — os programas PPRA, PGR, PCMAT e PCMSO, de que trata o art. 161. 

Tal entendimento não deve prosperar em razão do contido no artigo 158, da 
estudada IN considerar o PPRA como acessório e não como prova plena, capaz de substituir o 
LTCAT. 

Art. 158. As condições de trabalho, que dão ou não direito à aposentadoria 
especial, deverão ser comprovadas pelas demonstrações ambientais, Que 
fazem parte das obrigações acessórias dispostas na legislação previdenciária e  
trabalhista. 

Parágrafo Único. As demonstrações ambientais de que trata o caput, 
constituem-se, entre outros, nos seguintes documentos: 

I - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais-PPRA; 

II — Programa-de Gerenciamento de Riscos-PGR; 

III — Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção-PCMAT; 

IV — Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO; 

V — Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho-LTCAT; 

VI — Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP; 

VII — Comunicação de Acidente do Trabalho-CAT. 

Quanto ao entendimento de que não houve regra de transição devidamente 
formalizada em conteúdo e prazos, este Relator discorda, em razão de que o Decreto n° 
4.882/03 foi publicado em. 18/11/2003 e a IN 118/02, em seu artigo. 161, II e III, como 
também, no Manual de Aposentadoria Especial da DIRSAT — Diretoria de Saúde do 
Trabalhador/INSS, essa transição se fez presente permitindo a mensuração do ruído, de forma 
pontual ou sua média, até 31/12/03, conforme procedimentos e metodologia da NR - 15. 
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Cita, ainda, que o artigo 179, da Instrução Normativa n° 11/2006 fez constar em 

seu § 2°, sem nenhum embargo, que a empresa podèria se utilizar de outra metodologia 
diversa da NHO1, desde que devidamente indicada em suas demonstrações ambientais, o que 
não se verifica da leitura do citado artigo, que se colaciona: 

Art.-  179. Os procedimentos técnicos de levantamento ambiental, ressalvada disposição em 
contrário, deverão considerar: 

(—) 

§ 2° As metodologias 'e procedimentos de avaliação não contemplados pelas NHO da 
FUNDACENTRO deverão estar definidos por órgão nacional ou internacional competente e 
a empresa deverá indicar quais as metodologias e os procedimentos adotados nas 
demonstrações ambientais de que trata o artigo 161 des Instrução Normativa. (grifo nosso) 

Como se verifica acima, o artigo 2° somente permite a utilização de outro 
procedimento e metodologia diversa da NH01, se não estiver contemplada na norma. 

Ao consultarmos a NH01, se constata que os procedimentos e a metodologia de 
aferirão do ruído se encontram presentes, afastando a utilização de qualquer outro meio de 
aferição do ruído, inclusive, pela NR — 15. 

Quanto as questões sobre a apresentação de histograma ou memória de cálculo, e 
de que o INSS tem o dever de fiscalizar as empresas, este Relator deixa de comentá-las, visto 
que a finalidade do incidente se reporta a metodologia e piocedimentos a partir de 
19/11/2003. 

Na NR 15 permite-se várias medições dos picos de exposição, podendo ser feita a 
média do ruído, conforme do Anexo 1, item 6, e o procedimento é o uso do aparelho na 
cintura do trabalhador, ou do perito. Média ponderada NR — 15: 

	

Cl + C2 + C3 	 + Cn 

	

Ti T2 T3 	 Tn" 
A NHO1 determina que o uso" do àparelho seja utilizado na cintura do trabalhador 

e o fone à altura do ouvido, e deve ser aferida toda a jornada de trabalho, e não.  apenas picds 
de alteração do ruído, utilizando-se da fórmula: 

P) - Técnica do NE — Nível de Exposição: Nível médio representativo da 
ocupação diária: 

SIE=10xlog f -420 x —
D 

)+85 

	

T, 	100 

(NE: ) 
TE 	

85 
 

D= 	
0 
 x100 x 2L 

48 

onde: 
NE = nível de exposição; 
D = dose diária de ruído em porcentagem; 
TE = tempo de duração, em minutos, da jornada diária de trabalho. 
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2a) — Técnica do NEN - Nível de Exposição Normalizado (NEN): nível de 
exposição, convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, para fins 
de comparação com o limite de exposição: 

r
dB ] NEN" = NE +10- 

TE 
 1 — 

 480 

onde: 

NE = nível médio representativo da exposição ocupacional diária. 

TE = tempo de duração, em minutos, da jornada diária de trabalho. 

Ainda que o perito ao elaborar o LTCAT aplique a NR utilizando o Dosímetro, 
contrariará os procedimentsos da NH01, mesmo com a aplicação do nível ponderado q=5 dB, 
visto que a NR — 15 tem um procedimento diferenciado, não cabendo ao perito criar 
procedimento de aferição com a justificativa de que o resultado seria o mesmo da Fundacento 
insculpido na NH01. 

Somente o Ministério do Trabalho e da Previdência Social, detém competência 
para estabelecer normas para reconhecimento da especialidade. 

Transcreveu-se trecho de decisão judicial nos autos do 0006801-
65.2012.403.6183, do dia 10/03/2015 do TRF-3° Região, do que se extrai o seguinte 
entendimento: 

"(...) Já a partir de 19/11/2003, vigência do Decreto n° 4.882/2003, que incluiu o 11 
no art. 68 do Decreto 3.048/99 , a medição do ruído deve-se dar em conformidade 
com que preconiza a NHO 01 (itens. 6.4 a 6.4.3) da Fundacentro (órgão do 
Ministério do Trabálho), por meio de dosímetro de ruído (técnica dosimetria - item 
5.1.1.1 da NHO-01), cujo resultado é indicado em nível equivalente de ruído (Leq - 
Equivalent Level ou Neq -Nível equiválente), ou qualquer outra forma de aferição 
existente que leve em consideração a intensidade do ruído em função do tempo (tais  
como a média ponderada Lavg - Average Level / NM - nível.médio, ou ainda o NEN 
- Nível de exposição normalizado), tudo com o objetivo apurar o valor normalizado  
para toda a jornada de trabalho, permitindo-se constatar se a exposição diária (e 
não eventual / instantânea / de picos ou extremos) ultrapassou os limites de 
tolerância vigentes em cada época, não sendo mais admissível a partir de então a  
utilização de decibelímetro ou medição em conformidade com a NR-15.Não  por outra 
razão, note-sé que o mesmo decreto alterou o código 2.0.1 do Decreto 3.048/99, que 
passou a exigir não só uma simples exposição a níveis de ruído, e sim exposição a  
Níveis de Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 decibéis, justamente  
conforme preconiza a metodologia de medição da NHO-01 da Fundacentro:2.0.1  
RUÍDO a) exposição permanente a níveis de ruído acima de 90 decibéis.a) exposição a 
Níveis de Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 dB(A). (Redação dada pelo 
Decreto n° 4.882, de 2003)25 ANOS Destarte, extraem-se as seguintes conclusões:(i)  
para períodos laborados antes de 19/11/2003,. admite-se a medição por  
decibelímetro, desde que se tenha como demonstrar que foi realizada a média 
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preconizada pela NR-15,  o que pode ser feito mediante mera indicação no documento de 
que se seguiu a metodologia da •NR-15; (ii) para períodos laborados após 19/11/2003, 
exige-se a medição por meio da técnica de dosimetria (dosímetro), não sendo  
admissível a medição 'por decibelímetro, salvo se comprovado minuciosamente nos  
autos que foi feita,- ao final, média ponderada dos valores aferidos pelo instrumento  
durante toda a jornada de trabalho do obreiro (item 6.4.3.e e g da NHO-01), 
segundo a fórmula lá estipulada;(iii) para períodos laborados antes de 19/11/2003., 
mas cujos laudos técnicos só foram confeccionados em data posterior, deve-se exigir 
a medição por dosimetria, pois já vigente, no momento da elaboração do laudo, os 
novos parâmetros trazidos pelo Decreto 4.882/2003 e a NH0-01 da Fundacentro, 
uma vez que, embora seja possível lançar. mão de laudo extemporâneo (já que se 
presume que a intensidade do ruído era no mínimo igual ou superior em períodos  
mais remotos, dada a natural evolução dos equipamentos e técnicas de trabalho), 
deve ser este laudo confeccionado em conformidade com a legislação técnica vigente  
na época de sua feitura."  

Da própria jurisprudência colacionada no voto, é possível as seguintes conclusões: 
a) Nível de exposição normalizado), tudo com o objetivo apurar o valor 
normalizado para toda a jornada de trabalho, permitindo-se constatar se a 
exposição diária (e não eventual / instantânea / de picos ou extremos) 
ultrapassou os limites de tolerância vigentes em cada época; 
b) Não é mais admissível a partir de 19/11/03 a utilização de decibelímetro ou  
medição em conformidade com a NR-15, salvo se comprovado  
minuciosamente nos autos que foi feita,- ao - final, média ponderada dos  
valores aferidos pelo instrumento durante toda a jornada de trabalho do  
obreiro (item 6.4.3.e e g da NHO-01),  segundo a fórmula lá estipulada;  
e) Que o laudo confeccionado em conformidade com a legislação técnica  
vigente na época de sua feitura;  
Mediante os fatos acima narrados e de toda a legislação previdenciária 

colacionada e comentada, este Relator conclui que: 
a) Em relação à questão da divergência entre a NR — 15 e a NHOlo ponto crucial 

não se restringe apenas à forma de aferição quanto ao TWA (Nível médio ponderado) onde 
q=3 dB e na NR -15 q= 5 dB; 

b) O ponto-  primordial que diferencia a aplicação da metodologia da NR — 15 e da 
NH-  01, reside no fato de que o procedimento adotado pela NR — 15 é o da medição pontual, 
não havendo previsão para aferição de todo o período e ambiente do trabalho, enquanto que a 
NHO1 determina que seja aferida toda a jornada de trabalho, aplicando-se fórmula diversa da 
outra norma; 

c) Relembra-se que Dosímetro não é técnica, e sim aparelho que mede a dose. O 
fato de informar que a técnica utilizada foi a dosimetria, significa, apenas, que a medida foi 
realizada em dose; 

d) A NR — 15 é de aplicação para ruído pontual, o que não é mais admissível para 
fins de comprovação de agente nocivo para fins previdenciários a partir de 01/01/04 (regra de 
172.767.522-0 	 11 
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transição do INSS), somente lhe aplicando para fins de avaliação de grau de insalubridade 
para fins de indenização trabalhista ou para elaboração de programas de prevenção previsto na 
NR — 09, visando proteger o trabalhador em seu ambiente de trabalho; 

e) O Decreto n° 4.882/03 é cristalino ao determinar que para a aferição do ruído, 
deve ser observados os procedimentos estabelecidos pela NHO1; que determina a aferição 
durante toda a jornada de trabalho, e não de forma pontual, aplicando-se a fórmula do NEN; 

f) Que os níveis de ruídos devem ser informados em dB NEN — Nível Estabilizado 
Non-natizado e não apenas em dB, que não indica se o índice foi estabilizado é normalizado; 

g) Que a jurisprudência colacionada do TRF —'3a  Região, em decisão de colegiado 
entende que, não ser mais admissível a partir de 19/11/03 a utilização de decibelímetro ou 
medição em conformidade com a NR-15, salvo se comprovado minuciosamente nos 
autos que foi feita, ao final, média ponderada dos valores aferidos pelo instrumento 
durante toda a jornada de trabalho do obreiro (item 6.4.3.e e g da NHO-01), segundó a 
fórmula lá estipulada; 

Validar urna nova forma procedimental de mensuração do ruído, vai de encontro 
ao Princípio da Legalidade insculpido no Artigo 2°, da Lei n° 9.784/99 e Artigo 69, da 
Portaria MDSA n° 116/17, nestas letras: 

Art. 22 A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, 
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 
jurídica, interesse público e eficiência. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: 

I - atuação conforme a lei e o Direito; 

Art. 69. É vedado aos órgãos julgadores do CRSS afastar a aplicação, por inconstitucional idade ou 
ilegalidade, de tratado, acordo _internacional, lei, decreto ou ato normativo ministerial em vigor, 
ressalvados os casos em que: 

Do contrário, teríamos indevida inovação da ordem: jurídica, reconhecendo algo 
que, originalmente, em nível estritamente legal não foi estabelecido, e que, nessa medida, 
refugiria das finalidades que a lei visou proteger. 

Por todo o exposto, entendo que a partir de 01/01/04 não caberá mais 
enquadramento quando a técnica informada for a da NR — 15, independentemente de ser 
utilizado o decibelímetro, não sendo possível o enquadramento, também, pela informação no 
PPP de ruídó apenas em dB sem ,informação de que o mesmo se trata de NEN — Nível 
Estabilizado Normalizado, razão pela qual se nega o incidente de uniformização de 
procedimentos apresentado pelo Segurado. 

172.767.522-,0 
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CONCLUSÃO: Pelo exposto voto no sentido de, preliminarmente, EM 
CONHECER DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, para, no 
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 

Brasília-DF, 28 de novembro de 2018 
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DECISÓRIO 

RESOLUÇÃO N° 72/2018 

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM os 
membros do Conselho Pleno, por MAIORIA, no sentido de CONHECER DO PEDIDO DE 
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA formulado pelo segurado para, no mérito, 
DAR-LHE PROVIMENTO, de acordo com o Voto do Relator e sua fundamentação. 
Vencido Voto Divergente do Conselheiro Daniel Áureo Ramos. Vencidos ainda os (a) 
Conselheiros (a) Robson Ferreira Maranhão, Paulo Sérgio de Carvalho Costa Ribeiro, e 
Valter Sérgio Pinheiro Coelho. 

Participaram, ainda, do presente julgamento os (as) Conselheiros (as): Vânia 
Pontes Santos, Gustavo Beirão Araújo, Maria Madalena Silva Lima, Raquel Lúcia de Freitas, 
Maria Jose de Paula Moraes, Imara Sodré Sousa Neto, Daniela Milhomem Souza, Guilherme 
Lustosa Pires, Alexandra Álvares de Alcântara, Tarsila Otaviano da Costa e Adriene Cândida 

Borges. 

Brasília-DF, 28 de novembro de 2018 

RODOLFO i SPINEL DONADON 
Relator 
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