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LAUDO PERICIAL

Vara do Juizado Especial Federal Civel de Novo Hamburgo

PROCESSO n°: 2005.71.08.002282-2
AUTOR: NELSON BRAZ
REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

EMPRESA PERICIADA: PAOUETA CALCADOS LTDA. ( sucessora de DISPORT
DO BRASIL LTDA.)

1. OBJETIVO DA PER!CIA:

0 objetivo da pericia ora realizada e o de definir se

existiam, nas atividades desenvolvidas pelo Autor, em seus

locais de trabalho, condicoes que possam ser caracterizadas

Como nocivas a sadde, de acordo com os Decretos que

regulamentam a legislacao . previdenciaria (e,

subsidiariamente, com a Portaria 3.214, de 08 de junho de

1978), a fim de determinar se as mesmas enquadram-se como
especiais, para fins de aposentadoria.

2. CONSIDERAcOES PRELIMINARES:

Para realizar a pericia a qual fomos nomeados e, tambem,
avaliar os elementos referentes ao trabalho efetuado pelo
Autor, estivemos na empresa Paqueta Calvados Ltda.,
especializada na fabricacao de calcados, sita a Av. 20 de

Setembro, 4733, Municipio de Sapiranga, no dia 08/06/2005, as
9 horas e 45 minutos, para o inicio dos trabalhos.

A avaliagao pericial foi acompanhada pelo Sr. Claudio
Luiz Lenhart, tecnico de seguranca do trabalho da empresa
acima citada, bem como pelo Autor.

Para medicao do nivel de pressao sonora, foi utilizado
dosimetro marca QUEST TECHNOLOGIES , modelo Q-300 (USA),
operando no circuito de compensagao A e circuito de resposta
lenta (SLOW).

No cumprimento do mister foi observado o que faculta o
artigo 429 do CPC.
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3. ATIVIDADES EXERCIDAS PELO AUTOR:

0 Autor trabalhou, para a empresa citada, nas funcoes,
perlodos e setores, conforme seguem, com jornada de trabalho
semanal de 48 horas.

a) Funcao: MARCENEIRO

Periodo: de 13/09/1976 a 12/12/1977
Setor: marcenaria

As atividades abaixo descritas eram realizadas pelo
Autor no desempenho de sua funcao:

- Realizava operacoes de carte de madeiras em

equipamentos, tail coma: serra-circular e serra-fita;

- Realizava operacoes de desempeno de tabuas e sarrafos
em desempenadeira;

- Realizava operacoes de desbaste de madeiras em tupia;
- Aplainava madeiras em maquina aplainadeira;

- Furava pegas de :Madeira em furadeira de bancada;
- Lixava peras de madeira em lixadeira trago ou

manualmente;

- Colava encaixes de moveis com adesivo PVA {a base de
aqua) ;

- Realizava montagem de moveis;
- Eventualmente ap.licava tintas sinteticas diluidas em

solventes organicos a pistola, sobre moveis de
madeira.

b) Funcao : CORTADOR

Periodo: de 07/03/1978 a 11/06/1979, e de 08/11/1982
a 07/02/1985.
Setor: CORTE

As atividades abaixo relacionadas eram realizadas polo
Autor no desempenho de sua funcao:

- Operava balancim hidraulico no corte de pegas de
couro;

- Posicionava couros sobre a mesa do balancim;
- Posicionava navalhas de carte sabre as couros a serem

cortados;

- Acionava manuaimente o sistema de carte do balancim;
- Realizava carte de peras de couro a mao com auxilio

de faca afiada.
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4. DESCRICAO DO LOCAL DE TRABALHO:

a) SETOR DE MARCENARIA

q AREA: aproximadamente 60 m`.
q PAREDES : alvenaria.
q PISO : concreto bruto.
q COBERTURA : telhas de fibrocimento.
q PE DIREITO : 3,-0 in.
q VENTILACAO: natural.
q ARRANJO FISICO : constituido por serra-circular, serra-

fita, desengrossadeira, aplainadeira, lixadeira trago,

furadeira de bancada, tupia e outros equipamentos

utilizados para fabricacao de moveis.

b) SETOR DE CORTE

AREA: aproximadamente 200 ma.
PAREDES : alvenaria.

PISO : revestido com parquet.

COBERTURA: revestimento termico.

PE DIREITO : 5,0 metros.

VENTILAIAO: natural.

ARRANJO FISICO : destacam-se seis balancins de corte.

5. AVALIACAO DAS CONDIC1ES DE TRABALHO:

5.1 Referente as condicoes de trabalho, pela exposicao
ao RUfDO.

Nas medicoes dos niveis de pressao sonora, nos locais de

trabalho do Autor, foram obtidos valores medios de ruido em

dB(A) - Circuito de resposta LENTA, conforme indica a tabela
abaixo:

Medicoes
Setor Ruido Mho dB(A) Tempo de exposicao
Marcenaria
Cone (balancim hidraulico

92,1
79,2

8 horas
8 horas

ANALISE DE ENQUADRAMENTO PELA LEGISLACAO PREVIDENCIARIA

Inicialmente , cumpre observar que, sob o ponto de vista
tecnico , consoante a Portaria 3.214, NR-15, anexo No 1, as
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atividades do Autor podem ser consideradas inSalubres1 , devido a

correlagao entre o tempo de exposigao e as niveis de pressao

sonora obtidos, no periodo de 13/09/1976 a 12/12/1977.

Da mesma forma, para fins de aposentadoria especial, com
a vigencia dos Decretos 53.831/64 e 83 . 080/79 , as atividades
do obreiro encontram amparo legal na legislagao
previdenciaria da epoca do labor, para serem consideradas
especiais quanto ao ruido, no periodo de 13/09/1976 a
12/12/1977, pois o Autor estava permanentemente exposto a um
nivel media de ruido superior a 80 decibeis, no desempenho de
suas atividades.

Decreto n ° 5.3.831/64:

- Agente Fi si co - "Rui da" - Coda go 1.1.6, OPERA^;OES EM
LOCAIS COM RUIDO EXCESSIVO (ACIMA DE 80 DECIB.ilS)
CAPAZ DE SER NOCIVO A SAODE.

Decreto n ° 83.080/79:
- Agente Nocivo "Ruido" - Codigo 1.1.5, TRABALHOS CoM

EXPOSICAO PERMANENTE A RUIDO ACIMA DE 90 dB.

•:` DANOS CAUSADOS A SAODE HUMANA DEVIDO A EXPOSICAO AO RUIDO

EXCESSIVO:

A exposigAo a niveis de pressao sonora acima dos limites

de tolerancia podem causar abalos a saiide, tais como: efeitos

auditivos e efeitos extra-auditivos.

o Efeitos auditivos:
- Ruptura do timpano;

- Zumbidos no ouvido;

- Vertigens;

- Fadiga auditiva ou surdez temporaria;
- Surdez permanente.

u Efeitos extra-auditivos:
- Alteracoes endocrinas;
- Alteragdes cardiovasculares;
- Altera4oes gastrointestinais;

- Dificuldades mentais e emocionais;

1 Limites de tolerancia para ruido continuo ou intermitente ( Portaria
3.214, NR-15 , anexo N°1).
85 dB (A): Maxima exposicao diaria permissivel para jornada de 8 horas.
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- Alteragnes do sono.
- Alteragao da performance psicomotriz.

5.2 Referente as condigoes de trabalho, pela exposigao

a outros agentes nocivos a saude , constantes nos

Decretos 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97, 3.048/99,

e anexos da NR-15, que servem de suporte a

legislagao previdenciaria.

Nao foram identificados outros agentes nocivos de
natureza fisica, quimica ou biol6gica, nas atividades e nos
locals do trabaiho do Autor.

6. PROTECAO COLETIVA E INDIVIDUAL:

Nos locais de trabalho do Autor nao foram implementados

sisternas de protegao coletiva.

A empregadora nao forneceu EPIs ao obreiro durante o
periodo do labor.

7. CONCLUSAO:

Diante do exposto, no presente laudo pericial,

concluimos que as atividades desenvolvidas pelo Autor NELSON

BRAZ, em seus locals de trabalho, podern ser consideradas como

atividades especiais , no periodo de 13/09/1976 a 12/12/1977,

conforme determinam os seguintes Decretos, que regulamentam a

legislagao previdenciaria:

1. Decreto n°53.831/64:

- Codigo 1 .1.6, Agente Fisico "RIJIDO" - Operagoes em

locals com ruido excessivo (acima de 80 decibeis)

capaz de ser nocivo a saude.

'2. Decreto n°83.080/79:

- Codigo 1 .1.5, Agente Nocivo RUIDO - trabalhos com

exposigao permanente a ruido acima de 90 decibeis.

8. RESPOSTAS AOS QUESITOS DO AUTOR:

A parte autora nao ofereceu quesitos a pericia tecnica.
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9. RESPOSTAS AOS QUESITOS DO REU:

A parte re nao ofereceu quesitos a pericia tecnica.

10. RESPOSTAS AOS QUESITOS DO JUIZO (l. 68):

a) Sim. Vide laudo, subitem 5.1 e item 7.
b) Vide laudo, subitem 5.1.
c) Todos os periodos de labor do Autor foram devidamente

avaliados neste estudo tecnico.
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EN( CANIOyE DE SEGURANIA DO TRABALHO
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