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Perguntas Frequentes: São Necessários Demonstrativos Anuais? 

É lógico e determinante as avaliações ambientais anuais, mesmo que sejam para atender aos 

critérios estabelecidos de amostragens e também confirmar que os níveis de exposição se 

mantiveram dentro de determinados valores. Além disso, as avaliações anuais corroboram e cobrem 

questões sazonais e operacionais. A exigência de demonstrativos ambientais com intervalo máximo 

de 1 ano está claramente descrita nos itens da NR-9 referente ao PPRA e nas Instruções Normativas 

que relacionam os demonstrativos ambientais como IN 20, 25, IN 45 etc, além de ser uma exigência 

da fiscalização e dos colaboradores que devem ter seus ambientes e atividades monitoradas. 

Destacamos abaixo as tendências do legislador: 

"Do laudo técnico 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 abaixo dos limites de 

tolerância e ação, respeitado o estabelecido na legislação trabalhista." 

(Redação dada pelo Decreto nº 4.882, de 2003).  

"A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos 

existentes no ambiente de trabalho ou que emitir documento de comprovação de efetiva 

exposição em desacordo com os respectivos laudos atualizados estará sujeita à pesadas 

multas. As avaliações e os documentos se estendem a todos os trabalhadores que possam estar 

expostos a algum agente de risco contemplado na NR-15, e estes devem ser individualizados ou 

organizados em grupos homogêneos de exposição (GHE), conforme procedimentos da 

FUNDACENTRO. As amostragens devem ser realizadas anualmente para comprovar e chancelar as 

estratégias de monitoramento que viabilizam os processos de monitoramento ambiental das 

empresas. Contudo, em diferentes fases de uma obra ou em atividades sazonais, deve-se realizar 

novas amostragens no mesmo ano compreendo estes períodos. As avaliações devem atender 

primeiramente os casos críticos, não isentando, contudo, as comprovações em diferentes anos 

daquelas atividades menos expostas aos riscos ambientais."  

art. 58 e seus §§, da Lei nº 8.213, de 24/07/91, com alterações introduzidas pela Lei nº 9.528, de 

10/12/97, DOU de 11/12/97 

"Entendo comprovado o dissídio jurisprudencial acerca da matéria constante do acórdão da Turma 

Recursal de origem posto em confronto tão-somente com o julgado desta TNU. No que diz respeito 

ao julgamento proferido pela Turma Recursal de Goiás não há condições de admissibilidade ante a 

inobservância, pelo recorrente, do disposto na Questão de Ordem n.º 03/TNU. Na espécie, as 

instâncias ordinárias julgaram parcialmente procedente a pretensão para reconhecer a especialidade 

do labor exercido pelo autor junto a diversas empresas (de 1978 a 1998). Não o fizeram, contudo, no 

que concerne aos períodos 28/08/2001 a 08/08/2002, 16/04/2003 a 02/02/2007 e 20/05/2008 a 

02/04/2009, uma vez que o PPP que instruiu o processo está desacompanhado 

de laudo técnico assinado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do 

http://www.sato.adm.br/legislacao.htm
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trabalho. Diz o recorrente que o acolhimento do pleito deveria albergar os períodos de trabalho 

excluídos diante da exposição ao agente agressivo ruído, sendo suficiente à sua comprovação o 

PPP, dispensando-se a juntada de laudo técnico. Todavia, é firme a jurisprudência desta TNU e do 

STJ no sentido que desde o advento da Lei nº 9.032/95 a contagem do tempo, em casos que 

tais, passou a depender da comprovação da exposição do agente nocivo ruído por meio de 

laudo técnico. Conforme o STJ: “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o 

reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído só se dá através de laudo pericial, mesmo 

quando o labor é exercido na vigência dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979. “ 

http://tnu.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/317683069/pedido-de-uniformizacao-de-interpretacao-de-lei-

federal-pedilef-5049041920104058200 

 

É praticante injustificável a inexistência de avaliações anuais periódicas que comprovem que 

os riscos estão controlados, ainda mais nas atividades de teleatendimento que ficam expostos ao 

agente ruído ocupacional devido ao uso de fones ou head-sets e são dependentes da manutenção de 

equipamentos, da diagramação das ilhas, da tecnologia, da sazonalidade, número de amostragens, 

dos inúmeros profissionais, troca constante dos mesmos, etc. Segue link relacionado aos 

demonstrativos ambientais (clique aqui). 

Outro ponto importante é o PPP, e hoje, mais ainda com o advento do eSocial que tem como 

finalidades o histórico laboral que inclui a manutenção e comprovação anual das atividades e 

ambientes de trabalho. O mesmo já entrará em vigor a partir de Setembro, cobrando das empresas 

os demonstrativos ocupacionais atualizados, incluindo o LTCAT. Todos os riscos ocupacionais 

deverão estar correlacionados com a codificação da Tabela 7 do eSocial e esse ponto deve ser muito 

bem observado, de forma a esclarecer quais são as medidas de proteção e redução de danos que a 

empresa está aplicando.Todo trabalhador deverá ter suas atividades informadas no eSocial através 

dos códigos descritos no PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e no LTCAT (Laudo 

Técnico de Condições Ambientais do Trabalho) devidamente atualizados. 

No intuito de evitar quaisquer multas e problemas trabalhistas, é de suma importância 

fazermos as avaliações quantitativas anuais, que servem para os Laudos de Insalubridade, 

Periculosidade e o LTCAT, laudos estes que são obrigatórios e também exigidos pelo MPT e MTE 

(Ministério do Trabalho e emprego). Caso sua empresa ainda não os tenha realizado ou esteja com 

os demonstrativos desatualizados, favor entrar em contato para sanarmos um possível passivo futuro. 

 
M.Sc Rogério Dias Regazzi 
Membro do CIT – Comitê de Inovação Tecnológica 3RNAW 
Diretor 3R Brasil Tecnologia Ambiental 
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