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©José Augusto da Silva Filho 

 Com o advento das novas reda-

ções das Normas Regulamenta-

doras 1, 7 e 9, sendo esta última 

com uma nova nomenclatura, A-

valiação e Controle das Exposi-

ções Ocupacionais a Agentes Fí-

sicos, Químicos e Biológicos, ti-

pificada como NR Geral, de a-

cordo com a Portaria Nº 787, de 

27/11/2018; a Análise Prelimi-

nar de Risco da Higiene Ocupa-

cional - APH-HO é uma ferra-

menta e metodologia importan-

te, para a Identificação e Avalia-

ção das Exposições Ocupacio-

nais aos Agentes Físicos, Quí-

micos e Biológicos, registrando 

as exposições a agentes ambi-

entais, seja por antecipação (no-

vos projetos, reformas de equi-

pamentos, mudanças de proces-

sos) ou reconhecimento (pro-

cessos em operação). 

     Aplicação 

     A APR-HO visa a estabelecer 

a Caracterização Básica das Ex-

posições, através da pesquisa 

sistemática das tarefas desen-

volvidas por um determinado 

Grupo Homogêneo de Exposi-

ção - GHE, subsidiando a toma-

da de ações para estabelecer pri-

oridades e periodicidade das a-

valiações, bem como decisões 

sobre controles emergenciais 

que mantenham as citadas ex-

posições dentro da tolerabilida-

de. 

     A APR-HO deverá ser utiliza-

da como ferramenta para a ca-

racterização das exposições aos 

riscos, devendo integrar o Pro- 

grama de Riscos Ocupacionais 

Análise Preliminar de Risco para Higiene Ocupacional 

     Diante dos relatos generali-

zados de falta de EPIs em unida-

des de Saúde, o Cofen lançou e-

dital para a compra de máscaras 

N95, que serão encaminhadas 

aos Conselhos Regionais, com 

orientações sobre distribuição. 

A iniciativa se soma aos esfor-

ços para reduzir a exposição a 

riscos, tendo em vista que qual-

quer dia de atraso no abasteci-

mento pode ocasionar danos à 

saúde dos profissionais de En-

fermagem. N Cofen 

Cofen lança cartilha sobre 
colocação e retirada de EPIs 

 

Orientações buscam reduzir risco de contágio pelo coronavírus 

(PGR). A APR-HO é uma adapta-

ção técnica da Análise Prelimi-

nar de Riscos (APR), conside-

rando-se os itens regulamenta-

dos pela atual NR 9. 

 

     Desenvolvimento 

     A Análise Preliminar de Ris-

cos para Higiene Ocupacional - 

APR HO, será registrada em for-

mato padrão. O profissional da 

área de segurança e saúde no 

trabalho deve compilar informa-

ções de referências, ir a campo e 

conduzir entrevistas com lide-

ranças e trabalhadores, de forma 

acolher as informações pertinen 

tes à análise. Será preenchido 

um formato para cada Grupo 

Homogêneo de Exposição iden-

tificado. 

     A APR-HO, com as informa-

ções finais, deve ser validada 

com o superior hierárquico res-

ponsável pelo GHE estudado. 

Ela é um documento em formato 

padrão tabular, onde são coleta-

das todas as informações rele-

vantes para a antecipação e o re-

conhecimento de riscos ocupa-

cionais, fisicos, químicos e bio-

lógicos. 

     A APR-HO deve ser reava-

liada (revalidada ou revisada) a-

nualmente, ou quando ocorre-

rem mudanças no processo (e-

quipamentos, métodos, layout, 

insumos, etc.), ou ainda quando 

indicadores ou queixas oriundas  

da área médica assim sugeri-

rem. Se, durante a reavaliação 

periódica, for constatado que 

não houve alterações, a APR-HO 

pode ser revalidada, fazendo-se 

o devido registro. 

     Metodologia 

     A APR-HO se inicia através 

da caracterização básica ou re-

conhecimento da exposição o-

cupacional aos agentes ambien-

tais. Esta atividade consiste na 

coleta, tabulação e análise de 

dados relacionados às instala-

ções físicas, processo produti-

vo, métodos de trabalho, núme-

ros de expostos, atividades/ta-

refas desenvolvidas, etc., que 

permitam estimar o tempo e tipo 

de contato (por inalação, cutâ-

nea, auditiva, digestiva e visual) 

às diferentes formas energia ou 

substâncias químicas ou micro-

organismos em suspensão no ar 

(agentes físicos, químicos e bio-

lógicos). 

   A elaboração da APR-HO con-

templa as seguintes etapas ou 

passos: 

     − Coleta de dados sobre as 

instalações; 

     − Listagem dos agentes am-

bientais (riscos físicos, quími-

cos e biológicos); 

     − Listagem dos trabalhado-

res por função, atividade e ta-

refas similares; 

     − Descrição das medidas de 

controle existentes; 

     − Atribuição da potencialida-

de de alteração, dano ou lesão à 

saúde de cada agente ambiental; 

     − Definição do Perfil da Ex-

posição Ocupacional; 

    − Categorização do GHE/GES; 

     − Análise Qualitativa da Ex-

posição Ocupacional. 

     Todas as etapas são acompa-

nhadas de inúmeros formulá-

rios, planilhas e a título de e-

xemplo, há também a Categori-

zação da Exposição com base 

nessa sistemática, a exposição 

ocupacional de cada GHE/GES, 

que será graduada através da 

“Matriz de Graduação da Expo-

sição Ocupacional”, a partir da 

multiplicação dos índices do 

Perfil da Exposição e dos Efeitos 

à Saúde. 

     Esta metodologia será essen-

cial e fundamental para ser in-

corporada ao Inventário de Ris-

cos do Programa de Gerencia-

mento de Riscos - PGR, do GRO, 

e poderá ser utilizada para o e-

Social, em Sistemas de Gestão 

em Segurança e Saúde no Tra-

balho, LTCAT e PPP, nos Lau-

dos de Insalubridade (NR 15) e, 

na defesa do Fator Acidentário 

de Prevenção - FAP. 

     Para maiores informações, 

conhecimento e capacitação, fa-

ça este Curso Específico APRH-

HO conosco, com instrutores re-

nomados e altamente qualifica-

dos. Contato: (11) 4326-8871 e 

comercial@js.srv.br 

    Em outras oportunidades vol-

taremos a informar sobre esta e 

outras metodologias/ferramen-

tas, que poderão auxiliá-los na 

construção e na implementação 

do GRO /PGR. N 
 

Por José Augusto da Silva Filho  

Jornalista; Consultor Técnico em 

Segurança e Saúde Ocupacional; 

TST; Auditor Líder em Sistemas de 

Gestão em SSO; augusto@js.srv.br 

     Conclui a Recomendação, 

que as Normas Regulamentado-

ras de Segurança e Saúde do 

Trabalho (NR) apresentam uma 

série de medidas de prevenção 

aos trabalhadores e podem ser 

consultadas no sítio eletrônico 

enit.trabalho.gov.br/; e, que Se-

cretaria de Trabalho do Ministé-

rio da Economia disponibiliza ao 

cidadão o serviço de informa-

ções pela Central de Atendimen-

to Alô Trabalho, com ligação 

gratuita pelo telefone 158. O ho-

rário de atendimento da Central 

é das 7 às 19 horas, de segunda-

feira a sexta-feira, exceto nos fe-

riados nacionais. 

     ANVISA: Já a outra recomen-

dação em forma de Ementa, as-

sinada pela ANVISA, através da 

Nota Técnica Nº 22/2020/SEI/ 

COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA

. 

Norminha, 02/04/2020 
    O Conselho Federal de Enfer-

magem lançou no último dia 27/ 

03 cartilha com orientação so-

bre a colocação e retirada dos e-

quipamentos de proteção indivi-

duais (EPIs). A cartilha é um 

desdobramento das diretrizes 

para organização dos serviços 

de Enfermagem, publicada pelo 

Cofen, frente à pandemia do co-

ronavírus (COVID-19). 

     “Tão importante quanto a 

disponibilidade dos EPIs é o uso 

correto de cada equipamento. 

Esta cartilha se soma aos esfor-

ços de capacitação e orientação 

das equipes de Enfermagem pa-

ra uma maior segurança dos 

serviços e dos profissionais”, a-

firma o presidente do Cofen, 

Manoel Neri. 

     Com orientações sobre ma-

nuseio e uso do avental ou ca-

pote, máscara cirúrgica, masca-

ra de proteção respiratória, ócu-

los de proteção ou protetor fa-

cial, gorro ou toca, e luvas, o do-

cumento elaborado pelo Comitê 

Gestor da Crise com base em 

normativas técnicas busca dire-

cionar o uso correto dos equipa-

mentos e esclarecer dúvidas. 

     Ela faz as recomendações e 

alertas sobre procedimentos de 

desinfecção em locais públicos 

realizados durante a pandemia 

da COVID-19, orientações estas 

voltadas à prevenção dos riscos 

à saúde humana associados a 

esta prática.  

     As medidas recomendadas 

na Nota Técnica estão voltadas 

ao combate da COVID-19, por 

meio da desinfecção de áreas 

públicas nas cidades visa, prin-

cipalmente, a prevenção dos ris-

cos  à saúde  humana,  especial- 

mente no que se refere aos tra-

balhadores envolvidos no pro-

cedimento e da população em 

geral provavelmente exposta. 

Também busca promover as ori-

entações gerais sobre os proce-

dimentos, equipamentos de a-

plicação e produtos eficazes con  

 

tra coronavírus. 

     E conclui informando que es-

tas recomendações feitas pode-

rão ser atualizadas à medida em 

que informações adicionais es-

tejam disponíveis. N 

Por José Augusto da Silva Filho  

Jornalista; Consultor Técnico em 

Segurança e Saúde Ocupacional; 

TST; Auditor Líder em Sistemas de 

Gestão em SSO; augusto@js.srv.br 

 

Abril Verde 

PREVENÇÃO É TUDO! 
Norminha, 02/04/2020 
©Jose Augusto da Silva Filho 

   Na última sexta-feira 27/03 fo-

ram assinadas duas importantes 

recomendações de prevenção ao 

vírus COVID-19 aqui no Brasil.  

     Uma foi assinada pela Sub-

secretaria de Inspeção do Traba-

lho (SIT) da Secretaria de Traba-

lho do Ministério da Economia, 

através do Ofício Circular SEI nº 

1088/2020/ME, com o título O-

rientação Gerais aos Trabalha-

dores e Empregadores em Razão 

da Pandemia da COVID-19, vol-

tadas para os locais de trabalho. 

     A Recomendação desta Se-

cretaria orienta que especifica-

mente em relação às exigências 

de Segurança e Saúde no Traba-

lho,  e destaca-se  que as  medi- 

das adotadas não significam 

qualquer supressão ou autoriza-

ção para o descumprimento das 

Normas Regulamentadoras de 

Segurança e Saúde no Trabalho 

(NR), sendo imperativo que Tra-

balhadores e Empregadores 

mantenham foco na prevenção 

evitando a ocorrência de aciden-

tes de trabalho e doenças ocu-

pacionais. 

     Nesse contexto, orienta-se 

que Trabalhadores e Emprega-

dores observem as medidas que 

seguem neste Ofício Circular 

SEI nº 1088/2020/ME, como 

forma de prevenir/diminuir o 

contágio da COVID-19 e manter 

os empregos e a atividade eco-

nômica. 

   Assim, a Subsecretaria de Ins- 

peção do Trabalho (SIT) da Se-

cretaria de Trabalho orienta as 

seguintes medidas aos trabalha-

dores e empregadores, como 

forma de prevenir/diminuir o 

contágio da COVID-19 e promo-

ver a adoção de medidas proteti-

vas aos trabalhadores: 

● Medidas de caráter geral no 

trabalho; 

● Práticas de boa higiene e 

conduta; 

● Práticas quanto as refeições; 

● Práticas referentes ao SESMT 

e CIPA; 

● Práticas referentes ao trans-

porte de trabalhadores; 

● Práticas referentes às masca-

ras (respiradores); 

● Práticas referentes aos Tra-

balhadores  pertencentes  a Gru- 

po de Risco; 

● Disposições gerais. 

A CAT E O 
COVID-19 

Norminha, 02/04/2020 
      Não há até o momento, após 

pesquisa feita, nenhuma instru-

ção especifica sobre isto, por 

parte do INSS, seja através de 

nota ou instrução normativa. Ne-

nhuma orientação quanto a ex-

pedição de CAT para os casos de 

contaminações pelo trabalhador. 

Leia matéria completa na Pag 07 
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Norminha, 02/04/2020 
 Com a implantação aos poucos 

do eSocial, muitas empresas 

ainda apresentam dúvidas sobre 

quais informações e quando de-

vem reportá-las ao governo. E 

como desde julho de 2019, as 

Normas Regulamentadoras co-

meçaram a ser atualizadas, fica a 

dúvida: que treinamentos real-

mente são indispensáveis para o 

trabalho na indústria? 

     Você sabe? Então, acompa-

nhe esse blogpost e fique por 

dentro de tudo que você precisa 

para estar em dias com a legis-

lação e garantir a saúde e segu-

rança da sua equipe. 

     Mas antes, vamos relembrar 

o que diz o eSocial… 

     O eSocial e a obrigatoriedade 

de treinamentos 

     Quando o eSocial foi lança-

do, em 2017, havia a necessi-

dade de se informar, mediante a 

tabela S-2200, todos os treina-

mentos a que os funcionários 

haviam se submetido. 

     Entretanto, como forma de 

facilitar a implantação do eSo-

cial, algumas medidas como es-

sa acabaram sendo deixadas pa-

ra uma próxima etapa e, por is-

so, não é mais obrigatório o en-

vio de informações relativas aos 

treinamentos previstos nas NRs. 

A previsão é que essa obrigação 

surja numa próxima etapa. 

     Vale lembrar ainda que o ca-

lendário para envio de outras in-

formações também foi modifi-

cado: os eventos previstos para 

iniciarem em janeiro de 2020 fo-

ram prorrogados. Confira os no-

vos prazos para o envio de even-

tos de SST – Saúde e Segurança 

do Trabalhador S-2210, S-2220 

e S-2240: 

     Grupo 1 - Empresas com fa-

turamento superior a R$78 mi-

lhões: 08/09/2020 

     Grupo 2 - Empresas com fa-

turamento inferior a R$78 mi-

lhões, exceto as optantes pelo 

SIMPLES: 08/01/2021 

     Grupo 3 - ME e EPP optantes 

pelo SIMPLES, MEI, emprega-

dores pessoas físicas (exceto 

domésticos), entidades sem fins 

lucrativos: 08/07/2021 

     Grupo 4 - Entes públicos de 

âmbito federal e as organizações 

internacionais: 10/01/2022 

     Grupo 5 - Entes públicos de 

âmbito estadual e o Distrito Fe-

deral: 08/07/2022 

     Grupo 6 - Entes públicos de 

âmbito municipal, as comissões 

polinacionais e os consórcios 

públicos: 09/01/2023 

  Treinamentos Obrigatórios se-

gundo as NRs 

     Atualmente, são 35 Normas 

Regulamentadoras em vigor (NR 

2 foi revogada). Dessas, 23 exi-

gem a realização de treinamen-

tos específicos (de acordo com 

a atividade realizada). 

 
     Entenda cada uma delas: 

     NR 1 - Disposições gerais 

     Segundo a NR 1, toda empre-

sa tem obrigação de mostrar ao 

seu colaborador todos os riscos 

existentes no local de trabalho e 

quais as medidas a serem adota-

das para prevenir acidentes e 

doenças laborais. 

     Nela, há ainda outras infor-

mações sobre a realização de 

treinamentos inicial, periódicos 

e eventuais. 

     NR 5 - Cipa (Comissão Inter-

na de Prevenção de Acidentes) 

     A NR 5 prevê a necessidade 

de que toda empresa acima de 

19 funcionários realize um trei-

namento para os membros da 

CIPA, titulares e suplentes. 

     O treinamento para a CIPA 

deve contemplar, no mínimo, os 

seguintes itens: 

     a) estudo do ambiente, das 

condições de trabalho, bem co-

mo dos riscos originados do 

processo produtivo; 

     b) metodologia de investiga-

ção e análise de acidentes e do-

enças do trabalho; 

     c) noções sobre acidentes e 

doenças do trabalho decorrentes 

de exposição aos riscos existen-

tes na empresa; 

     d) noções sobre a Síndrome 

da Imunodeficiência Adquirida – 

AIDS, e medidas de prevenção; 

     e) noções sobre as legisla-

ções trabalhista e previdenciária 

relativas à segurança e saúde no 

trabalho; 

     f) princípios gerais de higie-

ne do trabalho e de medidas de 

controle dos riscos; 

     g) organização da CIPA e ou-

tros assuntos necessários ao e-

xercício das atribuições da Co-

missão. 

     Além do mais, o treinamento 

deve ter carga horária de vinte 

horas, distribuídas em, no máxi-

mo, oito horas diárias, sendo re-

alizado durante o expediente 

normal da empresa. 

     NR 6 - Equipamento de Pro-

teção Individual (EPI) 

     Cabe às empresas, realizar 

treinamento que permita aos tra-

balhadores a correta utilização 

dos EPIs em suas rotinas de tra-

balho, tais como os EPIs para 

Altas Temperaturas. 

     NR 9 - PPRA (Programa de 

Prevenção de Riscos Ambien-

tais) 

     Segundo a NR 9, todos os 

colaboradores devem receber 

treinamento quanto os procedi-

mentos que assegurem a efici-

ência do PPRA e de informação 

sobre as eventuais limitações de 

proteção que ofereçam. 

     NR 10 - Segurança em Insta-

lações e Serviços em Eletricida-

de 

     Trabalhadores que lidam, di-

reta ou indiretamente, com rede 

elétrica  de baixa  ou alta  tensão 

precisam receber treinamento a-

dequado. 

     NR 11 - Transporte, Movi-

mentação, Armazenagem e Ma-

nuseio de Materiais 

     Capacitação para operar má-

quina com força motriz própria. 

     NR 12 - Segurança no Traba-

lho em Máquinas e Equipamen-

tos 

  Deve receber capacitação com-

patível com suas funções todos 

os trabalhadores responsáveis 

pela operação, manutenção, ins-

peção e demais intervenções em 

máquinas e equipamentos. 

     Também devem receber trei-

namento todos os funcionários 

envolvidos com o trabalho de 

operador de checkout. 

     NR 13 - Caldeiras, Vasos de 

Pressão e Tubulação 

     Para garantir uma operação 

segura, empresas que possuam 

Caldeiras, Vasos de Pressão e 

Tubulação devem promover trei- 

namento a todos os operadores. 

Informações mais específicas 

estão no ANEXO I dessa NR. 

     NR 15 - Atividades e Opera-

ções Insalubres 

     O ANEXO XIII A, prevê que os 

trabalhadores que lidam agentes 

químicos como manganês e 

seus compostos, poeiras mine-

rais (como o asbesto) e benzeno 

devem receber treinamento. 

     NR 16 - Atividades e Opera-

ções Perigosas 

     O quadro I do ANEXO 4 prevê 

que funcionários expostos à re-

de elétrica de alta tensão devem 

receber treinamento em equipa-

mentos ou instalações com a-

cesso ao SEP (Sistema Elétrico 

de Potência) energizados ou de-

senergizados. 

     NR 17 - Ergonomia 

     Segundo a NR 17, todo cola-

borador designado para o trans-

porte manual regular de cargas, 

que não as leves, deve receber 

treinamento ou instruções satis-

fatórias quanto aos métodos de 

trabalho que deverá utilizar. 

     NR 18 - Condições e Meio 

Ambiente de Trabalho na Indús-

tria da Construção 

     Prevê que todos os emprega-

dos desse setor devem receber 

treinamentos admissional e pe-

riódico, visando a garantir a e-

xecução de suas atividades com 

segurança. 

     Nos treinamentos, os traba-

lhadores devem receber cópias 

dos procedimentos e operações 

a serem realizadas. 

     NR 19 - Explosivos 

     Empresas que manipulam ou 

utilizam explosivos precisar rea-

lizar treinamentos anuais envol-

vendo todos os colaboradores e 

a brigada de incêndio. 

     NR 20 - Segurança e Saúde 

no Trabalho com Inflamáveis e 

Combustíveis 

     De acordo com a NR 20, pro-

fissionais que manuseiam mate-

riais inflamáveis e combustíveis 

devem receber treinamento para 

utilização segura desses com-

postos químicos. 

     NR 22 - Segurança e Saúde  

Ocupacional na Mineração 

     O item 22.35 aborda a ques-

tão de informação, qualificação 

e treinamento dos trabalhadores 

desse segmento industrial. 

     “A empresa ou Permissioná-

rio de Lavra Garipeira deve pro-

porcionar aos trabalhadores 

treinamento, qualificação, infor- 

mações, instruções e reciclagem 

necessárias para preservação da 

sua segurança e saúde, levando-

se em consideração o grau de 

risco e natureza das operações”. 

     NR 23 - Proteção Contra In-

cêndios 

     A NR 23 não traz especifica-

mente o termo treinamento ou 

qualificação, mas orienta que o 

empregador deve providenciar 

para todos os trabalhadores in-

formações sobre: 

     a) utilização dos equipamen-

tos de combate ao incêndio; 

     b) procedimentos para eva- 

cuação dos locais de trabalho 

com segurança; 

     c) dispositivos de alarme e-

xistentes. 

     NR 29 - Norma Regulamen-

tadora de Segurança e Saúde no 

Trabalho Portuário 

     Treinamento higienização e 

zelo no uso correto dos equipa-

mentos de proteção individual - 

EPI e equipamentos de proteção 

coletiva - EPC. 

     É de sua responsabilidade 

ainda sugerir a realização de 

cursos, treinamentos e campa-

nhas que julgar necessárias para 

melhorar o desempenho dos tra-

balhadores portuários quanto à 

segurança e saúde no trabalho. 

Além de treinamentos simula-

dos periodicamente. 

     NR 30 - Segurança e Saúde 

no Trabalho Aquaviário 

     Prevê a necessidade de trei-

namento sobre segurança, saú-

de do trabalho e preservação do 

meio ambiente, além de: 

     a) treinamento para o com-

bate a incêndios; 

     b) utilização de meios de sal-

vamento e sobrevivência; 

     c) o uso adequado dos apa-

relhos de pesca e dos equipa-

mentos de tração; 

     d) os diferentes métodos de 

sinalização, especialmente os de 

comunicação por sinais. 

     NR 31 - Segurança e Saúde 

no Trabalho na Agricultura, Pe-

cuária Silvicultura, Exploração 

Florestal e Aquicultura 

     A NR 31 prevê que o em- 

pregador rural ou equiparado 

promova treinamento em segu- 

rança e  saúde no  trabalho para  

os membros da CIPATR antes da 

posse, de acordo com o conte-

údo mínimo: 

     a) noções de organização, 

funcionamento, importância e a-

tuação da CIPATR; b) estudo das 

condições de trabalho com aná-

lise dos riscos originados do 

processo produtivo no campo, 

bem como medidas de controle 

(por exemplo, nos temas agrotó-

xicos, maquinas e equipamen-

tos, riscos com eletricidade, ani-

mais peçonhentos, ferramentas, 

silos e armazéns, transporte de 

trabalhadores, fatores climáticos 

e topográficos, áreas de vivên-

cia, ergonomia e organização do 

trabalho); c) caracterização e es-

tudo de acidentes ou doenças do 

trabalho, metodologia de inves-

tigação e análise; d) noções de 

primeiros socorros; e) noções 

de prevenção de DST, AIDS e 

dependências químicas; f) no-

ções sobre legislação trabalhista 

e previdenciária relativa à Segu-

rança e Saúde no Trabalho; g) 

noções sobre prevenção e com-

bate a incêndios; h) princípios 

gerais de higiene no trabalho; i) 

relações humanas no trabalho; j) 

proteção de máquinas equipa-

mentos; k) noções de ergono-

mia. 

     NR 32 - Segurança e Saúde 

no Trabalho em Serviços de 

Saúde 

     Os trabalhadores que reali-

zam a manutenção, além do trei-

namento específico para sua ati-

vidade, devem também ser sub-

metidos à capacitação inicial e 

de forma continuada, com o ob-

jetivo de mantê-los familiariza-

dos com os princípios de: 

     a) higiene pessoal; 

     b) riscos biológico (precau-

ções universais), físico e quími-

co; 

     c) sinalização; 

     d) rotulagem preventiva; 

     e) tipos de EPC e EPI, aces-

sibilidade e seu uso correto. 

     NR 33 - Segurança e Saúde 

nos Trabalhos em Espaços Con-

finados 

     Os trabalhadores em espaços 

confinados precisam receber trei 

eSocial e Treinamentos Obrigatórios: quando e por que cumpri-los? 
namento adequado para exercí-

cio de suas atividades laborais 

de acordo com a NR 33. 

     NR 34 - Condições e Meio 

Ambiente de Trabalho na Indús-

tria da Construção, Reparação e 

Desmonte Naval 

     O empregador deve desen-

volver e implantar programa de 

capacitação, compreendendo 

treinamento admissional, perió-

dico e sempre que ocorrer qual-

quer das seguintes situações: 

     a) mudança nos procedimen-

tos, condições ou operações de 

trabalho; 

     b) evento que indique a ne-

cessidade de novo treinamento; 

     c) acidente grave ou fatal. 

     NR 35 - Trabalho em Altura 

     De acordo com a NR 35, o 

empregador deve promover pro-

grama para capacitação dos tra-

balhadores em altura. 

     NR 36 - Segurança e Saúde 

no Trabalho em Empresas de A-

bate e Processamento de Carnes 

e Derivados 

     Já na NR 36, todos os cola-

boradores devem receber infor-

mações sobre os riscos relacio-

nados ao trabalho, suas causas 

potenciais, efeitos sobre a saúde 

e medidas de prevenção. 

     Treinamentos em dia são ga-

rantia de produtividade em alta 

     Olhando a longa lista de NRs 

e suas solicitações, parece haver 

uma cobrança exagerada pela 

capacitação profissional na in-

dústria, o que de fato não ocorre. 

     De modo geral, são muitas 

Normas Regulamentadoras e ca-

da uma aborda um segmento di-

ferente, entretanto, todas prevê-

em a necessidade de treina-

mento para a realização de fun-

ções específicas e o conheci-

mento dos riscos e prevenções 

de sua atividade. 

     Um colaborador capacitado é 

fundamental. Além de garantir a 

segurança e saúde da equipe, fa-

vorece o comprometimento, a 

produtividade e a motivação dos 

colaboradores, além de reduzir 

os custos com afastamentos, 

multas e paralizações. N 
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É comum ter dúvida sobre bene-

fícios previdenciários, sobretu-

do, sobre possibilidade de can-

celamento de benefício judicial 

pelo INSS. Então vamos des-

mistificar o assunto? 

     O benefício implantado por 

ordem de juiz pode ser cancela-

do? Vamos entender agora! 

     Não é novidade que muitas 

vezes os benefícios previdenciá-

rios precisam ser concedidos 

judicialmente através de uma a-

ção ajuizada contra o INSS, des-

te modo, o benefício pode ser 

implantado por ordem judicial. 

     Isso acaba fazendo com que 

o INSS seja o maior réu do Bra-

sil! 

     Mas então… após esse pro-

cesso onde o segurado ajuíza 

uma ação contra o INSS e obtém 

êxito, seja na justiça federal ou 

estadual, o benefício pode ou 

não pode ser cancelado? 

     1) INSS e cancelamento de 

benefício judicial 

     1.1) Benefício do INSS pode 

ser cessado/cortado? 

     Sobra a dúvida do início des-

se artigo, já adianto que SIM. É 

possível o cancelamento do be-

nefício que foi concedido judi-

cialmente. Mas existem algumas 

regras, vejamos: 

     O segurado em gozo de au-

xílio-doença "concedido judicial 

ou administrativamente" pode 

ser convocado a submeter-se a 

nova perícia na via administra-

tiva. Lembrando que é necessá-

rio observar o respeito à coisa 

julgada. Para se aprofundar so-

bre isso, só dar uma olhadinha 

no art. 71 da lei nº 8.212/91 c/c 

art. 60, § 10, da Lei n.º 8.213/91. 

     Ou seja, o segurado em gozo 

de auxílio-doença que ao sub-

meter a nova perícia é identifi-

cado que está apto para ingres-

sar ao mercado de trabalho, seu 

benefício pode sim ser cance-

lado. 

     Essa é uma das regras de 

cancelamento do benefício judi-

cial pelo INSS. 

     1.2) Qual hipótese em que o 

INSS NÃO pode cancelar benefí-

cio judicial? 

     Bem, antes de mais nada, é 

preciso deixar claro que o INSS  

não pode cancelar o benefício 

judicial nos casos em que a 

sentença fixar a DCB (Data de 

Cessação do Benefício). Toda-

via, não havendo data de cessa-

ção, o benefício cessará em 120 

dias sob fundamento da lei Lei 

8.213/91, Art. 60. § 9º. 

     Mas então não há outra alter-

nativa para o segurado? 

     Sim. O segurado pode, 15 

dias antes da cessação, entrar 

em contato com o INSS e soli-

citar a prorrogação do benefício 

seja indo diretamente a agência 

do INSS, através do portal “Meu 

INSS”, velho conhecido dos ad-

vogados previdenciaristas e se-

gurados, ou ligar para o telefone 

135. 

 

     1.3) O que acontece após o 

segurado pedir prorrogação do 

benefício? 

     Nesses casos, o INSS agen-

dará uma nova perícia. Lem-

brando que em casos de pedido 

de prorrogação, o benefício só 

será cessado após avaliação 

médica. 

     Além disso, uma frase muito 

usual pelos operadores do di-

reito é: “O direito não socorre os 

que dormem”, ou seja, não há-

vendo pedido de prorrogação, o 

INSS poderá sim cancelar o be-

nefício judicial. 

     2) Prazo para o INSS implan-

tar benefício judicial e prorroga-

ção de benefício judicial. 

     A respeito do prazo para IN 

SS implantar benefício judicial, 

precisamos entender que este 

vem determinado na sentença, 

podendo, inclusive variar de 15, 

para 30, 45 dias… é muito re-

lativo. 

     Além disso, no caso do INSS 

fugir da legalidade e não im-

plantar o benefício dentro do 

prazo, dentre outras medidas, 

também pode haver a imposição 

de multa, a busca e apreensão, a 

remoção de pessoas e coisas, 

desfazimento de obras e o impe-

dimento de atividade nociva, po-

dendo, caso necessário, requisi-

tar o auxílio de força policial. To 

O INSS pode cancelar benefício concedido judicialmente? 
Hoje vamos entender se é possível o INSS cancelar o benefício judicial, quais são os casos em que há essa possibilidade e quais são as 

regras que cabem nesses casos de cancelamento de benefícios. 

das essas opções estão de a-

cordo com o art. 536 do cpc. 

     A respeito de prorrogação de 

benefício judicial, é comum que 

a sentença traga uma DCB (Data 

de Cessação do Benefício). Em 

casos de segurado incapaz, é 

possível pedir prorrogação do 

benefício. Basta apenas entrar 

em contato com o INSS, 1 dias 

antes da cessação solicitando a 

prorrogação. 

     3) Portaria Conjunta Nº 2, DE 

12/03/2020, Do Ministério da 

Economia e INSS 

     Vale ficar atento às regras 

trazidas pela Portaria Conjunta 

nº 2, de 12/03/2020, do Minis-

tério da Economia e INSS, que 

define procedimentos para im-

plantação/reativação de benefí-

cios por incapacidade decorren-

tes de decisão judicial 

     A norma estabelece que, no 

cumprimento de decisão judicial 

para implantação ou reativação 

de benefício auxílio-doença, a D 

CB (Data de Cessação do Bene-

fício) deverá ser informada no 

sistema (fixada em juízo ou nos 

termos do § 9º do art. 60 da Lei 

nº 8.213/91), facultando-se a 

solicitação de prorrogação do 

benefício, a ser realizada pelo 

segurado nos 15 (quinze) dias 

que antecedem a data prevista 

de sua cessação (art. 2º da Por-

taria). 

     O sistema deverá conter a in-

formação "DCB informada pelo 

juiz", com inserção da data fixa-

da (art. 10 da Portaria). 

     Em se tratando de DCB ven-

cida ou com prazo a vencer in-

ferior a 30 dias da DDB / atu-

alização deve o benefício ser im-

plantado com DCB no 30º dia 

posterior a data do efetivo cum-

primento, possibilitar o pedido 

de prorrogação, a não ser em ca-

sos de decisão judicial ou des-

pacho do órgão de execução da 

PGF com ordem contrária (art. 

10, § 1º da Portaria). 

     3.1) O que acontece em ca-

sos de sentença sem Data de 

Cessação do Benefício (DCB)? 

     Bem.. nesses casos a senten-

ça deverá trazer esta especifi-

cidade e, caso o INSS chame 

para a perícia, o ato será ilegal.. 

É muito comum em caso de se- 

gurado que necessita de cirur-

gia, por exemplo. 

     Mas com a portaria Conjunta 

nº 2, o que pode acontecer? 

     Vejamos: Caso não haja fixa-

ção de Data de cessação de be-

nefício pelo Juiz em casos de 

auxílio-doença, o benefício de-

verá ser implantado conclusão 

"DCB não informada pelo juiz" e 

será fixado pelo sistema o prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, 

contados da data do cumpri-

mento (DDB/atualização). A ex-

ceção diante dessa regra é ape-

nas em casos em que a parte 

dispositiva preveja o encami-

nhamento ao Programa de Re-

abilitação Profissional - PRP. 

     Existindo situações em que a 

determinação do poder judicia-

rio não determina a DBC e ainda 

condicione a cessação do bene-

fício por incapacidade a um pe-

rito do segurado, o INSS tem al-

gumas obrigações. São elas: 

     1.Implantar ou reativar o be-

nefício e agendar perícia médica 

no PMF-Agenda, na data dispo-

nivel, de "Perícia em Benefício 

por Incapacidade Judicial (aten-

dimento presencial – agenda-

mento)"; 

     2. Fixar a DCB, pelo motivo 

"Decisão Judicial" (motivo 33), 

para a data da perícia agendada; 

e 

     3. Comunicar diretamente ao 

Poder Judiciário, em casos de 

recepção de intimação direta, ou 

ao órgão de execução da PGF, 

quando por este demandado, as 

providências adotadas em aten-

dimento à decisão judicial. 

     Havendo sentenças que em 

seu conteúdo proíbam a fixação 

do DCB, será lançamento no 

sistema do INSS a expressão 

"NB impedido de cessar auto-

maticamente / sem DCB" (art. 14 

da Portaria). 

     3.2) Casos de sentença que 

determinam reabilitação, o que 

deve ser feito? 

     Havendo decisão judicial que 

determine a implantação ou rea-

tivação do benefício de auxílio-

doença condicionado à Reabili-

tação Profissional do segurado, 

o INSS deve (art. 15 da Portaria): 

     1. Implantar ou reativar o be-

nefício e  marcar a indicação de 

RP no sistema de benefícios, si-

tuação em que deve ser assina-

lada a conclusão "NB impedido 

de cessar automaticamente / 

sem DCB"; 

     2. Agendar Avaliação Socio-

profissional Obrigatória Judicial 

(Código 3434) no Sistema de 

Agendamento - SAG; 

     3. Cadastrar a tarefa de "FJ 

Reabilitação Profissional Judi-

cial Obrigatória" no SAG e mar-

car a opção "Adoção de Provi-

dências pela CEAB-DJ após a 

conclusão do Programa de Rea-

bilitação Profissional?". 

     Vale lembrar que não é per-

mitido a concessão de auxílio-

doença com alta programada, 

sendo assim, é inadmissível 

cancelamento do benefício de 

forma automática sem a avalia-

ção de um perito. 

     Para saber mais a respeito da 

Portaria Conjunta nº 2, de 12/ 

03/2020 e os demais cenários 

sobre a cessação dos benefícios 

judiciais, acesso o link onde in-

formamos a fonte, no final deste 

artigo, tudo bem? 

     3.3) O que acontece em ca-

sos de Cancelamento de benefí-

cio por incapacidade sem perí-

cia médica? 

     Nesses casos, caso tenha ha-

vido pedido de prorrogação de 

benefício ou a sentença fixou 

uma DBC, está claro que existe 

uma irregularidade. Vamos ficar 

atentos! 

     Caso ocorra o cancelamento 

do benefício por incapacidade 

sem perícia médica é permitido 

ajuizar uma nova ação. Mas co-

mo disse anteriormente, o direi-

to não socorre aos que dormem, 

e nesses casos o segurado pre-

cisa pedir a prorrogação para 

que ocorra nova perícia. 

     4) Cancelamento de benefí-

cios e a lei do pente-fino 

     O pente-fino não é novidade 

para quem adentra nas searas 

previdenciaristas, mas para 

quem não sabe, a expressão 

“pente fino” se trata de uma fis-

calização dos benefícios por in-

capacidade determinada pelo 

Governo. 

     Ou seja, através dele, é feito 

o cancelamento de benefícios de 

pessoas que não estejam mais 

incapaz para o trabalho ou bene-

fícios fraudulentos. 

     E foi inclusive através do 

pente fino que houve a corrobo-

ração da alta programada. 

      

      

     4.1) Vamos entender a alta 

programada 

     A alta programada era uma 

prática do INSS onde sendo o 

benefício de auxílio-doença 

concedido, existia uma data de 

cessação estabelecida automáti-

camente. O resultado disso era a 

dispensa de uma nova perícia. 

     Sendo assim, coube a pri-

meira lei do pente fino benefí-

cios concedidos judicialmente, 

já que, Sempre que possível, o 

ato de concessão ou de reati-

vação de auxílio-doença, judi-

cial ou administrativo, deverá fi-

xar o prazo estimado para a du-

ração do benefício. 

     5) Para finalizar... 

     Creio que a pergunta feita 

inicialmente foi devidamente 

respondida. Concluímos, por-

tanto, que o INSS pode sim can-

celar o benefício judicial. O que 

é preciso ficar atento é para as 

regras que envolvem a cessação 

do benefício. 

     Reconheço que os casos de 

incapacidade não são tão sim-

ples e, por conta disso, é ne-

cessário dedicação dos profis-

sionais previdenciaristas no es-

tudo desses benefícios. 

     Responsabilidade na atuação 

do direito previdenciário é es-

sencial, afinal, nosso clientes 

segurados são completamente 

dependentes de nosso ofício. N 

Este artigo foi originalmente escrito 

pelo Dr. Anderson Anderson de 

Tomasi Ribeiro e publicado primeiro 

no blog Desmistificando o Direito. 

Republicado com algumas 

alterações por: 

Alessandra Strazzi 

http://alessandrastrazzi.adv.br  
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Norminha, 02/04/2020 
   Em todo tempo aparecem gol-

pistas para levar vantagem fi-

nanceira de pessoas que se dei-

xam levar por suas mentiras. 

     No momento em que o Brasil 

e parte do mundo enfrentam 

quarentena por causa do Covid-

19, não faltam golpistas também 

para tentar amealhar vantagens 

sobre os incautos. 

     É importante que estejam a-

tentos aos principais golpes que 

são aplicados nesse momento 

de quarentena, pois a economia 

que já anda combalida, pode pi-

orar a situação particular do in-

divíduo que for enganado. 

     Ser enganado nesse momen-

to trará além do prejuízo ime-

diato, a dificuldade de resolver 

os problemas, posto que os ór-

gãos que podem fiscalizar se 

não estão fechados, tem um 

pessoal muito reduzido como é 

o caso de procons, delegacias, e 

a própria justiça cujo atendi-

mento está sendo mais online. 

     Por isso, cuidado! Fique a-

tento no que pode ocorrer, e 

desconfie, antes de fazer qual-

quer pagamento, depósito ou 

transferência, depois, será difícil 

reparar o prejuízo. 

     Bom vamos aos principais 

golpes aplicados em tempos de 

quarentena e pandemia. 

     1- Falso Auxílio de Governo. 

     Estelionatários se passando 

por agentes do governo entram 

em contato, informando haver 

pagamentos por parte do gover-

no, e recrutam dados bancários 

de pessoas simples, induzindo-

as até fazer transferências de va-

lores, ou mesmo entregar se-

nhas etc. 

     Desconfie sempre. O Gover-

no Federal, Estadual ou Munici-

pal não entra em contato por te-

lefone. Há postos de atendimen-

to, sejam em bancos, ou em re-

partições públicas para isso. Re-

dobre os cuidados. 

     Esses Golpes não são aplica-

dos somente em pessoas sim-

ples de baixa renda ou idosos, 

mas até em empresários, há 

muitos boatos de como o gover- 

 

 

no fará chegar recursos às pes-

soas em forma de socorro e de-

vido aos arrochos financeiros, 

muitos acabam sucumbindo a 

uma fé cega, e fazem loucuras. 

Consulte sempre um advogado. 

     2 - Vírus de Computador e 

Celular. 

     Cuidado com mensagens 

que venham com links para se-

rem clicados, sejam e-mails, 

torpedos, mensagens no what 

sapp, são os tais Malware. 

     Um malware é uma contração 

das palavras inglesas malicious 

software (software malicioso, 

em tradução livre). Simplifican-

do, malware é qualquer parte de 

um software que tenha sido co-

dificada com o objetivo de da-

nificar dispositivos, roubar da-

dos e causar danos às pessoas. 

Vírus, cavalos de Tróia, spywa-

res e ransomwares estão entre 

os diferentes tipos de malwares. 

     Seu objetivo é roubar dados 

de seu computador ou celular. 

Cuidado, não clique. Essas 

mensagens são sempre atrati-

vas, oferecendo prêmios, di-

nheiro, ou facilidades que não 

existem, simplesmente apague 

todas. 

     Entre as promessas dessas 

mensagens, estão principal-

mente de distribuição de álcool 

em gel e máscaras gratuitas, 

bastando se cadastrar, onde o-

corre o golpe. Atenção redobra-

da com os golpes em tempos de 

quarentena. 

     Como diz o ditado, esmola 

demais até o santo desconfia e 

não existe almoço grátis. Não vi-

rá nada fácil, cuidado com a ga-

nância. Se de um lado tem o 

estelionatário, de outra ponta 

tem um ganancioso. 

     3 – Assalto à residências. 

     Esse é um golpe perigoso. 

Primeiro porque o governo de 

posse de suas informações pode 

rastrear contaminados indo até a 

sua residência, não há dúvidas 

sobre isso, pode inclusive efe-

tuar sua prisão, caso seja um 

caso de contaminado. 

     Bandidos tem-se se apresen-

tado como servidores da vigi-

lância sanitária e ao terem as 

portas abertas, efetuam com se-

gurança os roubos. Muito cui-

dado. 

     Minha sugestão em caso co-

mo esse é jamais abrir a porta, 

caso sejam realmente da vigilân 

Principais Golpes em Tempos de Quarentena 

cia sanitária voltarão acompa-

nhados da polícia militar, nesse 

caso, sim, abra sua casa. 

     Jamais abra sua casa para 

estranhos, mesmo com unifor-

me ou crachá, exceto como já 

dito acima. Cuidado redobrado 

nessa época. 

     4 – Sites falsos de vendas. 

     São páginas falsas de vendas 

de produtos para uso em grande 

escala como álcool em gel e 

máscaras, em preços baixos, 

que se tornam um prato cheio 

para golpistas. 

     Muita gente procurando es-

ses produtos, e realizando com-

pras gigantescas, inclusive pra 

revenda. É barbada. 

     Feita a compra, realizada a 

transferência, nunca mais. Se 

uma página dessas funcionar 

por 60 dias, imagine quantos le-

sados haverão? 

     Daí vem a pergunta, como 

saber se um site é seguro? 

     Sites muito mal feitos, já são 

uma pista de que são falsos. Di-

ficilmente estelionatários gasta-

rão tempo caprichando no visual 

do site. 

     Mais do que a aparência do 

site, você deve procurar a opi-

nião de outros usuários antes de 

fechar o pedido, pesquise prin-

cipalmente no site reclame aqui. 

     Se você está acessando um 

site e desconfia dele, verifique 

se há um ícone de cadeado em 

algum lugar. Para ser confiável 

o site deve ter o cadeado. Inclu-

sive, uma outra dica é você nun-

ca digitar seus dados em sites 

que não possuam este ícone. 

     O usuário deve olhar para o 

endereço do site e ver se a sigla 

HTTP conta com a letra S (HT 

TPS). O S significa que a se-

gurança da página é criptogra-

fada, assim, as compras podem 

ser feitas sem maiores preocu-

pações. 

     Sinais óbvios que um site é 

falso. 

     A) Sites com spam: se um 

site apresenta muitos alertas 

piscantes ou pontos de excla-

mação, é provavelmente um gol-

pe. 

     B) Pop-ups: se ao acessar 

um site você se deparar com 

inúmeras pop-ups, é melhor fe-

char todas elas e sair correndo 

dali. 

     C) Redirecionamentos mali-

ciosos: se você é redirecionado  

imediatamente a um site com-

pletamente diferente, especial-

mente um que pareça bastante 

suspeito, isso se trata de um re-

direcionamento malicioso. Isso 

pode significar que o site ori-

ginal era falso ou que ele foi a-

tacado por um malware carre-

gando códigos escondidos em 

suas páginas. O site original po-

de não ser uma fraude, mas até 

que os códigos maliciosos se-

jam removidos, você não vai 

querer visitá-lo. 

     D) Alertas de ferramentas de 

busca: ao pesquisar por alguma 

coisa na internet, você pode 

descobrir que a ferramenta de 

busca (como o Google) exibe 

alertas ao lado de alguns links, 

como “Este site pode ter sido 

invadido” ou “Este site pode ser 

perigoso para seu computador”. 

Mesmo que esses alertas não 

sejam 100% precisos, é sempre 

bom procurar uma opção dife-

rente. 

     5 – Falso empréstimo. 

     É um golpe antigo, mas ago-

ra com diversas empresas em 

situação de dificuldades, por fal-

ta de capital de giro e a parada 

da quarentena, vão explodir o 

número de golpistas nesse sen-

tido. 

     Esse golpe consiste em ofe-

recer um empréstimo de valores 

altos, com prestações e juros 

muito baixos, tornando-se alta-

mente chamativos. 

     Só que a condição é um tal 

seguro, que precisa ser deposi-

tado, geralmente é algo em torno 

de 5% a 10% do valor do em-

préstimo. 

     Exemplo, um empréstimo de 

R$ 100.000,00 (cem mil reais), 

ofertando em 60 parcelas de R$ 

1.800,00 (mil e oitocentos re-

ais). Uma barbada. 

     Só que para conseguir esse 

valor o empresário precisa pagar 

o seguro que vai cobrir tudo, ca-

so ele não consiga pagar, o se-

guro custa R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais). 

     Então o empresário ou co-

merciante, junta a rapa do tacho 

e manda para os bandidos, e lá 

se foi o suado dinheirinho. 

     Esses estelionatários, utili-

zam nomes de bancos, mandam 

contratos com o timbre desses 

bancos, cnpj e tudo. É muito crí-

vel, não fosse o depósito ante-

cipado. 

     Quem contrai empréstimo é 

porque não tem dinheiro! Não 

pague se você não tem. É sim-

ples. 

     Bem, esses são alguns dos 

principais golpes que estão sen-

do aplicados na praça. 

     Se você foi vítima, ou está 

suspeitando que pode ser, cui-

dado.  

N 
Rafael Rocha 

Advogado Criminalista 

      

Norminha, 02/04/2020 
 Em resposta aos relatos de pro-

fissionais sobre o estado crítico 

das condições de trabalho e falta 

de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs), o Conselho 

Federal de Enfermagem (Cofen) 

publicou (25/3) chamamento 

público para a compra de más-

caras de proteção N95. “A com-

pra emergencial busca contri-

buir com o esforço de reduzir a 

exposição a riscos, consideran-

do que qualquer dia de atraso no 

abastecimento pode ocasionar 

danos à saúde dos profissionais 

de Enfermagem. Nosso com-

promisso é com a segurança do 

profissional”, afirmou o presi-

dente do Cofen, Manoel Neri. 

     Na linha de frente do atendi-

mento, enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de Enfermagem estão 

expostos ao risco de contamina-

ção pelo coronavírus (COVID-

19). A Enfermagem tem papel 

fundamental no combate à pan-

demia, não apenas em razão de 

sua capacidade técnica, mas 

também por se tratar da maior 

categoria profissional de Saúde, 

e a única que está 24h ao lado 

do paciente. O adoecimento dos 

profissionais de Saúde coloca 

em risco a população, tanto pelo  

 

59 Dinâmicas agora 

em vídeo!!! 

 

O QUE VOCÊ VAI RECEBER 

* + de 50 dinâmicas pensadas 

exclusivamente para o 

desenvolvimento de pessoas. 

* Todas as dinâmicas com 

vídeos explicativos para melhor 

compreensão e execução. 

* Conclusão e aplicação de 

fácil compreensão por qualquer 

pessoa. 

* Extra: arquivos em PDF. 

Clique no link 

https://go.hotmart.com/A20470

095V 

 

Adquira o produto agora 

mesmo e colabore com a 

sustentabilidade de Norminha! 

Muito Obrigado! 

Cofen lança edital para 
compra de máscaras N95 

 

Compra emergencial busca proteger os profissionais, que relatam 

falta de EPIs 

risco de propagar a doença 

quanto pelo aumento da sobre-

carga dos serviços, com a qua-

rentena. 

     Após a aquisição, que deve 

ter ocorrido nos últimos dias, o 

Cofen vai encaminhar as masca-

ras diretamente aos Conselhos 

Regionais de Enfermagem, com 

determinações especificas 

quanto a distribuição. A propôs-

ta é envolver também os Secre-

tários Estaduais e Municipais de 

Saúde nesta logística de distri-

buição. 

     O uso da máscara N95 é in-

dicado em procedimentos de in-

tubação ou aspiração traqueal, 

ventilação mecânica invasiva e 

não invasiva, ressuscitação car-

diopulmonar, ventilação manual 

antes da intubação, coletas de 

amostras nas otraqueais, entre 

outros que gerem aerossóis. Em 

caso de realização desses pro-

cedimentos em pacientes com 

suspeita ou confirmação de in-

fecção pelo novo coronavírus, 

os profissionais de Enfermagem 

estarão protegidos. 

     Acesse as recomendações 

do Cofen para organizac ̧ão dos 

servic ̧os de saúde e uso de EPIs 

diante da pandemia. N 

Cofen 

 

Sesi lança Central 
de Saúde com 

canais de 
atendimento 
para orientar 

sobre novo 
coronavírus 

Norminha, 02/04/2020 
  O Sesi Saúde ES acaba de criar 

canais diretos de comunicação 

com o público capixaba para ti-

rar dúvidas e dar orientações so-

bre a pandemia da Covid-19. O 

atendimento será feito por médi-

cos da instituição, que estão à 

disposição para explicar a me-

lhor maneira de se prevenir, co-

mo adaptar a rotina na empresa 

de forma mais segura, e quais-

quer outras questões relaciona-

das às medidas necessárias. 

     Para conversar com os espe-

cialistas, basta entrar em contato 

centraldasaude@findes.org.br 

ou enviar uma mensagem para o 

Whatsapp (27) 98818-2896. N 

Abril Verde 

http://www.norminha.net.br/
https://go.hotmart.com/A20470095V
https://go.hotmart.com/A20470095V
http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/cofen_covid19_comp.pdf
http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/cofen_covid19_comp.pdf
http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/cofen_covid19_comp.pdf
http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/cofen_covid19_comp.pdf
http://www.cofen.gov.br/cofen-lanca-edital-para-compra-de-mascaras-n95-2_78292.html
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Fundacentro 
lança livro 
“Toxicologia 

Ocupacional” 

 

Norminha, 02/04/2020 
  A Fundacentro lança o livro di-

gital ¨Toxicologia ocupacional¨ 

nesta semana. 

     A obra, do médico José Tar-

císio Penteado Buschinelli, reú-

ne, de forma didática, conceitos 

de Química Básica, Higiene do 

Trabalho e Toxicologia. As mais 

de 600 páginas são frutos da ex-

periência do autor em estudos 

nos locais de trabalho, no aten-

dimento a trabalhadores com 

doenças relacionadas a agentes 

químicos e na docência. Buschi-

nelli contou ainda com a colabo-

ração de profissionais renoma-

dos para elaborar os 10 capítu-

los da publicação.  

     Faça o download: 

http://www.fundacentro.gov.br/

biblioteca/biblioteca-

digital/publicacao/detalhe/2020

/3/toxicologia-ocupacional 

Home office e 
isolamento 

social requerem 
cuidados com a 
saúde mental 

Norminha, 02/04/2020 
   Com a pandemia da Covid 19, 

uma nova realidade se impôs a 

parte dos brasileiros: o home of-

fice e o isolamento social. As 

pessoas precisam estabelecer 

novas rotinas e utilizar a tecno-

logia a seu favor para manter o 

contato social e, assim, preser-

var sua saúde mental. 

     “Neste momento, uma das 

caractrerísticas mais preocu-

pantes quando se fala de saúde 

mental é a questão do isola-

mento social, a brusca quebra 

da rotina, e para muitos traba-

lhadores a possibilidade de que-

da da renda. Fatores que podem 

levar ao mal estar psicológico”, 

alerta Laura Nogueira. 

     Segundo a psicóloga, o ex-

cesso de informações também 

pode ser prejudicial ao colocar 

as pessoas em estado de alerta 

constante, o que pode gerar an-

siedade e angústia. Notícias fal-

sas e sensacionalistas podem 

suscitar pensamentos de impo-

tência, medo e até mesmo pâ-

nico. N Leia mais. 

FACTA lança 
3ª edição do 
livro Doenças 

das Aves, 
atualização 
inclui novos 

capítulos 

 

Norminha, 02/04/2020 
A Fundação Apinco de Ciência e 

Tecnologia Avícolas (FACTA) 

fará o lançamento da terceira e-

dição do livro Doenças das Aves 

durante a Conferência Facta 

WPSA-Brasil, que ocorrerá nos 

dias 7 a 9 de julho, na Expo D. 

Pedro, em Campinas (SP). 

     A obra, que trata da evolução 

da medicina aviária ocorrida nos 

últimos anos, envolveu 120 pro-

fissionais da iniciativa privada e 

de renomadas instituições de 

ensino comprometidas com o 

setor avícola, que submeteram o 

livro a uma revisão geral e in-

cluíram novos capítulos, essen-

ciais para a sua atualização. 

     Sob a coordenação da FAC 

TA, entidade de fomento e difu-

são de conhecimentos e tecno-

logias avícolas, a obra faz parte 

de um esforço conjunto, que 

passou ainda pelos editores Ra-

phael Lucio Andreatti Filho, Ân-

gelo Berchieri Júnior, Edir Ne-

pomuceno da Silva, Alberto 

Back, José Di Fabio e Marcelo A. 

Fagnani Zuanaze. 

     "O livro Doenças das Aves é 

um dos mais procurados há a-

nos, por isto acreditamos ser 

imprescindível essa atualização. 

Trazer não somente os mais a-

tualizados conhecimentos cien-

tíficos mas, principalmente, a 

experiência de cada autor, o que 

torna este trabalho único e de 

substancial valor para a comuni-

dade científica, médicos-veteri-

nários de campo, estudantes de 

Medicina Veterinária, produto-

res e todos os demais interessa-

dos no assunto", disse a presi-

dente da FACTA, Irenilza de A-

lencar Nääs. 

Serviço: Conferência FACTA WP 

SA-Brasil 2020; 7 a 9 de julho, 

às 8h - Expo D. Pedro - Av. Gui-

lherme Campos, 500, Bloco II 

(Anexo ao Parque D. Pedro 

Shopping), Campinas/SP 

Tel.: (19) 3255-8500 

E-mail: facta@facta.org.br 

Inscrições: 

http://www.facta.org.br/confere

ncia2020/ N CARNETEC 

Na nova NR 1, o gerenciamento de riscos passa a ser feito 
por meio do PGR 

 

     Ressaltando que a NR 1 é o 

principal conjunto normativo de 

SST, o representante da bancada 

do Governo na Comissão Tri-

partite Paritária Permanente, 

Luiz Carlos Lumbreras Rocha, 

aponta que, no ano passado, a 

ideia era harmonizar conceitos, 

como os de risco e perigo, pa-

vimentar o caminho para fazer as 

demais mudanças. Explica que o 

GRO sistematiza o gerenciamen-

to para todos os tipos de riscos. 

Sua redação considera a meto-

dologia PDCA – Planejar (plan), 

Fazer (do), Checar (check) e Agir 

(act) e está articulada com as 

demais normas regulamentado-

ras, além de estar harmonizada 

com normas internacionais, co-

mo a ISO 45001 (Sistema de 

Gestão de Saúde e Segurança 

Ocupacional). O gerenciamento 

de riscos das empresas passa a 

ser feito por meio do PGR, que 

pode ser implementado por uni-

dade operacional, setor ou ativi-

dade e deve conter, no mínimo, 

o Inventário de Riscos e Plano 

de Ação. 

     ETAPAS 

     No Inventário de Riscos se- 

 

rão consolidados dados da i-

dentificação dos perigos e das 

avaliações dos riscos ocupacio-

nais mediante: 

     . Caracterização dos proces-

sos e ambientes de trabalho e 

das atividades; 

     . Descrição de perigos e de 

possíveis lesões ou agravos à 

saúde dos trabalhadores, com a 

identificação das fontes ou cir-

cunstâncias, descrição de riscos 

gerados pelos perigos, com a 

indicação dos grupos de traba-

lhadores sujeitos a esses riscos, 

e descrição de medidas de pre-

venção implementadas; 

     . Dados da análise preliminar 

ou do monitoramento das expo-

sições a agentes físicos, quími- 

cos e biológicos e os resultados 

da avaliação de ergonomia nos 

termos da NR 17; 

    . Avaliação dos riscos, inclu-

indo a classificação para fins de 

elaboração do plano de ação; 

     . Critérios adotados para ava-

liação dos riscos e tomada de 

decisão. 

     Na segunda etapa do PGR, o 

chamado Plano de Ação, devem 

ser indicadas as medidas de 

prevenção a serem introduzidas, 

aprimoradas ou mantidas, defi-

nindo seu cronograma, forma de 

acompanhamento e aferição de 

resultados. O desempenho das 

soluções deve contemplar a ve-

rificação da execução das ações 

planejadas, as inspeções dos lo-

cais e equipamentos de trabalho 

e o monitoramento das condi-

ções ambientais e exposições a 

agentes nocivos, quando aplica-

vel. 

    “Você identifica o perigo, ava-

lia o risco, faz uma avaliação 

preliminar e, se puder, elimina 

aquela situação ou implementa 

medidas de controle. Agora, ca-

so isso não seja possível, será 

necessária uma avaliação mais 

aprofundada, aí você irá consi-

derar uma série de elementos e 

buscar nas normas específicas 

como a NR 35 (Trabalho em Al-

tura) e 10 (Eletricidade) maiores 

detalhes de como fazer isso”, 

explica Lumbreras. 

     MAIS ABRANGENTE 

     Segundo o auditor fiscal do 

Trabalho e engenheiro de segu-

rança, o processo é muito seme-

lhante ao que já se fazia no Pro-

grama de Prevenção de Riscos 

Ambientais. “A diferença é que 

nele se tratava muito da parte de 

Higiene e o PGR trata de todos 

os agentes de risco”, pontua. 

Extinguindo o PPRA, o Progra- 

ma de Gerenciamento de Riscos 

deve  contemplar ou  estar inte- 

grado com planos, programas e 

outros documentos previstos na 

legislação de Segurança e Saú-

de no Trabalho e não precisará 

ser renovado anualmente. A ava-

liação de risco deverá ser revista 

a cada dois anos ou quando da 

ocorrência das seguintes situa-

ções: 

     . Após a implementação das 

medidas de prevenção, para a-

valiação de riscos residuais; 

     . Após inovações e modifica-

ções nas tecnologias, ambien-

tes, processos, condições, pro-

cedimentos e organização do 

trabalho que impliquem em no-

vos riscos ou modifiquem os e-

xistentes; 

 

     . Quando identificadas inade-

quações, insuficiências ou inefi-

cácias das medidas de preven-

ção; 

     . Na ocorrência de acidentes 

ou doenças relacionadas ao tra-

balho; 

     . Quando houver mudança 

nos requisitos legais aplicáveis. 

No caso das organizações que 

possuírem certificações em sis-

temas de gestão de SST, o prazo 

poderá ser de até três anos. 

     Afirmando que o PGR é um 

marco de modernização na área 

de prevenção de doenças ocu-

pacionais e acidentes, o coorde-

nador da bancada dos trabalha-

dores da CTPP, Washington 

Santos, o Maradona, comenta 

que os novos prazos para a re-

novação da avaliação de riscos 

são um claro incentivo para 

quem adota boas práticas. 

     DIFERENCIAÇÃO 

     A nova NR 1 manteve um di-

ferencial para os empreendi-

mentos menores, fazendo os a-

justes necessários. O Microem-

preendedor Individual (MEI) não 

precisará elaborar o PGR. Tam-

bém ficam dispensadas da ela-

boração do PGR as microem- 

presas (ME) e empresas de pe-

queno porte (EPP) de graus de 

risco 1 e 2 que, no levantamento 

preliminar de perigos, não iden-

tificarem exposições ocupacio-

nais a agentes físicos, químicos 

e biológicos, em conformidade 

com a NR 9. 

     Também ficou definido que, 

sempre que várias organizações 

realizem, simultaneamente, ati-

vidades no mesmo local de tra-

balho, devem executar ações in-

tegradas para aplicar as medidas 

de prevenção, visando à prote-

ção de todos os trabalhadores 

expostos  aos  riscos  ocupacio- 

nais. 

     O PGR da empresa contra- 

 

tante poderá incluir as medidas 

de prevenção para as contra-

tadas para prestação de serviços 

que atuem em suas depen-

dências ou local previamente 

convencionado em contrato. As 

contratantes devem fornecer às 

terceirizadas informações sobre 

os riscos ocupacionais sob sua 

sugestão e que possam impactar 

em suas atividades. 

     Por sua vez, as contratadas 

devem fornecer ao contratante o 

Inventário de Riscos Ocupacio-

nais específico das tarefas que 

realizaram em suas dependên-

cias ou no local definido previa-

mente no contrato. 

     O novo texto da NR 1 está 

disponível na íntegra em: 

     http://bit.ly/2QkJjjS. 

     Ferramenta auxiliará as me-

nores 

     Além do tratamento diferen-

ciado para as MEI, ME e EPP, o 

Governo garante que quer con-

tribuir e facilitar o gerencia-

mento dos riscos ocupacionais 

dessas empresas. Conforme o 

auditor fiscal do Trabalho e en-

genheiro de segurança Luiz Car-

los Lumbreras Rocha, está sen-

do desenvolvida uma ferramenta 

nos moldes da OiRA, usada hoje 

na União Europeia. Desenvol-

vida pela EU-OSHA (Agência 

Europeia para a Segurança e a 

Saúde no Trabalho), ela é ins-

trumento disponível online de 

forma gratuita que ajuda as mi-

cro e pequenas empresas a im-

plementarem um processo de 

avaliação dos riscos por etapas. 

Começa com sua identificação e 

avaliação no local de trabalho, 

passa pela decisão sobre medi-

das preventivas e pela sua im-

plementação, terminando com a 

monitorização dos riscos. “Esta-

mos em discussão com a OSHA 

e queremos desenvolver uma 

ferramenta semelhante a essa, 

para que o empregador da em-

presa menor a encontre na pá-

gina do Ministério da Economia, 

onde vai inserir suas informa-

ções, para que a ferramenta faça 

sua avaliação de riscos, dê o seu 

inventário”, conta Lumbreras. A 

partir disso, essas empresas po-

derão elaborar seu plano de a-

ção. 

     Em relação ao Microempre-

endedor Individual, ele informa 

que a Secretaria Especial de Pre-

vidência e Trabalho irá expedir 

fichas com orientações sobre as 

medidas de prevenção a serem 

adotadas. N 

Proteção 

 

Norminha, 02/04/2020 
  Novos textos de Normas Regu-

lamentadoras foram publicados 

no início de março seguindo a 

intenção do governo federal de 

modernizar a legislação relacio-

nada à Segurança e Saúde do 

Trabalho, com vistas à simplifi-

cação e desburocratização. Pu-

blicada por meio da Portaria 

SEPRT nº 6.730 no dia 12 de 

março, no Diário Oficial da Uni-

ão, a NR 1 já havia sido revisada 

em 2019 e voltou a sofrer modi-

ficações, inclusive nas altera-

ções feitas em 2019, devido à 

inclusão do Gerenciamento de 

Riscos Ocupacionais e, com ele, 

a criação do Programa de Ge-

renciamento de Riscos. 

Abril Verde 

http://www.norminha.net.br/
http://www.fundacentro.gov.br/biblioteca/biblioteca-digital/publicacao/detalhe/2020/3/toxicologia-ocupacional
http://www.fundacentro.gov.br/biblioteca/biblioteca-digital/publicacao/detalhe/2020/3/toxicologia-ocupacional
http://www.fundacentro.gov.br/biblioteca/biblioteca-digital/publicacao/detalhe/2020/3/toxicologia-ocupacional
http://www.fundacentro.gov.br/biblioteca/biblioteca-digital/publicacao/detalhe/2020/3/toxicologia-ocupacional
http://www.fundacentro.gov.br/noticias/detalhe-da-noticia/2020/4/home-office-e-isolamento-social-requerem-cuidados-com-a-saude-mental
http://www.facta.org.br/conferencia2020/
http://www.facta.org.br/conferencia2020/
https://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/91222
http://radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://bit.ly/2QkJjjS
https://protecao.com.br/destaque/na-nova-nr-1-o-gerenciamento-de-riscos-passa-a-ser-feito-por-meio-do-pgr/
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Factum principis - Análise 

sobre a aplicação do art. 486 da 

CLT nas demissões fulminadas 

pelo CORONA VÍRUS. 

Norminha 02/04/2020 
Chegamos no primeiro mês da 

pandemia no Brasil, desde que o 

primeiro caso foi importado às 

nossas terras tupiniquins. De lá 

até aqui (26/03) registramos 

mais de 77 mortes e 2.915 casos 

confirmados do COVID-19, diz 

Ministério da Saúde. 

     Conforme foi dito no meu 

último artigo sobre a MP 927/20 

(O dia em que o trabalhador pa-

rou), nosso maior desafio pode 

não ser o enfrentamento da do-

ença e suas consequências hu-

manitárias terríveis, nunca antes 

enfrentada na era da Tecnologia, 

fazendo o Governo Federal de-

cretar estado de calamidade pú-

blica (decreto legislativo nº 06/ 

2020). 

     O maior vilão da dissemina-

ção do Corona Vírus provável-

mente será a recessão global 

que assola e assolará todas as 

nações, ricas ou pobres. Aqui no 

Brasil, como se especula, tere-

mos desempregos na casa de 40 

milhões. 

     Projeções a parte, as empre-

sas brasileiras se perguntam: 

como vou conseguir manter o 

meu negócio fechado? Como 

vou pagar os meus funciona-

rios? Se eu tiver que demitir, 

como vou conseguir pagar as 

indenizações deles? Pela parte 

dos empregados, pergunta-se: 

será que o meu patrão vai fechar 

a empresa? Vou ser demitido? 

Será que o meu patrão conse-

guirá pagar a minha Rescisão? 

    Tais questionamentos no mo-

mento de crise se justificam to-

talmente e até são comuns 

quando o mundo enfrenta estes 

e outros desafios. Todavia, o 

que estamos vendo é inédito na 

história deste século, máxime 

porquê os governos tiveram que 

fechar todos os negócios não 

essenciais, fronteiras, controlar 

a circulação de pessoas, impor a 

todas elas um verdadeiro lock-

down 

     Soluções diversas aparecem 

e alguns dispositivos legais há 

tempos esquecidos começam a 

ressurgir das cinzas como a ave 

mitológica da Fênix. Dentre 

estes ressuscitados, destaca-

mos os artigos 486, 501 a 504 

da CLT. 

     Começamos pelo primeiro, 

vide: 

     Art. 486 - No caso de paralisa 

ção temporária ou definitiva do 

trabalho, motivada por ato de 

autoridade municipal, estadual 

ou federal, ou pela promulgação 

de lei ou resolução que impôs-

sibilite a continuação da ativida-

de, prevalecerá o pagamento da 

indenização, que ficará a cargo 

do governo responsável. 

     Pela simples leitura do Ca-

put, consegue-se se extrair que 

o Legislador quis proteger o 

Trabalhador, eis que por Ato da 

Administração Pública, utilizan-

do-se o seu poder de polícia, da 

discricionariedade a ele conferi-

do, literalmente acabou com o 

empreendimento, cortando pela 

raiz todo o faturamento da (s) 

empresa (s), fazendo com que 

estas não consigam mais pagar 

seus funcionários em termo de 

salário e outros benefícios, qui-

çá a indenização a eles confe-

ridas, pois o patrão não tinha 

como prever ou esperar a pre-

sente situação extraordinária. 

     Com isto, a doutrina e juris-

prudência entendem que a Ad-

ministração causadora do ato, 

deve pagar os direitos indeniza-

tórios. Tal obrigação estavam 

previstas nos artigos 477, 478 e 

496 e 498 da CLT, todas cadu-

cadas pela implantação do Fun-

do de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS). 

     Citando um colega advogado 

(Arthur Fortunato), que tratou 

brilhantemente sobre a temática 

também da força maior, como 

rescisão dos contratos, ele en-

tende que: 

     “vale dizer então que a inter-

pretação do artigo 486 da CLT 

em consonância com a CF/88 é 

de que a indenização devida pe-

lo ente estatal é somente a in-

denização compensatória de 

40% sobre o saldo total do FG 

TS.”. 

     Isto não quer dizer que a em-

presa não pagará nada para o 

empregado, devendo ela adim-

plir no tempo e modo estipulado 

pela Lei, principalmente somado 

com a MP 927/20, a saber: 

     . Saldo salarial; 

     . Férias vencidas e propor-

cionais +1/3; 

     . 13º salários vencidos e pro-

porcionais; 

     . Fornecimento de chave de 

conectividade para levantamen-

to do saldo do FGTS; 

     . Fornecimento das guias pa-

ra habilitação no seguro-desem-

prego; 

     Você, caro leitor, deve estar 

se perguntando: e o Aviso Pré-

vio? Como ele também é de 

natureza indenizatória e nasceu 

para equilibrar as causas da ru-

ptura laboral para o Empregado, 

tem-se que a jurisprudência 

condena também o Ente causa-

dor do fator do príncipe a pagar, 

neste sentido vide: 

     “FACTUM PRINCIPIS”. DE-

SAPROPRIAÇÃO. RESCISÃO 

DO CONTRATO DE TRABALHO. 

RESPONSABILIDADE. AVISO 

PRÉVIO INDENIZADO. MULTA 

DE 40% DO FGTS. ADMINIS-

TRAÇÃO PÚBLICA - RO 00017 

57-58.2013.5.03.0036 TRT-18. 

Desta forma, para que a Ad-

ministração pague o Aviso e a 

Multa do FGTS, alguns requi-

sitos objetivos devem constar 

para catalisar a obrigação estatal 

pelo art. 486, a saber: 

     1. evento seja inevitável e im-

previsível; 

     2. nexo de causalidade entre 

o ato administrativo/legislativo e 

a paralisação do trabalho; 

     3. impossibilidade absoluta 

da continuação do negócio; 

     4. o empregador não concor-

ra para a sua ocorrência. 

 

     De forma semelhante, tam-

bém decidiu o nosso C. TST, vi-

de: 

     TRT3 - “FACTUM PRINCI-

PIS”. DESAPROPRIAÇÃO. RES-

CISÃO DO CONTRATO DE TRA-

BALHO. RESPONSABILIDADE. 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO. 

MULTA DE 40% DO FGTS. AD-

MINISTRAÇÃO PÚBLICA. Deve 

ser admitida a ocorrência do 

“factum principis” quando a res-

cisão do contrato de trabalho 

decorrer de ato da administração 

pública que não pode ser evi-

tado pelo empregador, que se vê 

obrigado a encerrar suas ativi-

dades econômicas. 

     AIRR-1770-57.2013.5.03.00 

36, 4ª Turma, Relatora Ministra 

Maria de Assis Calsing, DEJT 

18/12/2015. 

     Como visto, entende-se que 

a obrigação da Administração 

em arcar com as indenizações 

mostradas, deve o ato da auto-

ridade impedir absolutamente a 

continuidade do trabalho, não 

somente deixando-o mais ou 

oneroso, como se deu no caso. 

     Muitas lojas de rua, princi-

palmente de alimentação, bus-

caram a solução da entrega em 

casa (delivery), não podem jus-

tificar o chamamento do Estado 

para pagar a indenizações dos 

funcionários, caso demitido, eis 

que sua atividade não foi para-

lisada de forma absoluta. 

     Já o contrário este autor de-

fende, que é o exemplo de lojas 

que ficam em shoppings e não 

possam fazer qualquer tipo de 

serviço de entrega, dependendo 

única e exclusivamente da ida 

das pessoas para o espaço em 

que se encontrem, experimen-

tando, vendo e tocando seus 

produtos, para somente depois 

faturarem. 

     Este  tipo de  empreendimen- 

O governo vai pagar a indenização do meu funcionário! Será? 
to, que pode estar em ruas tam-

bém, na nossa visão, pode cha-

mar o Estado a compor o polo 

indenizatório, pelo art. 486 (Fac-

tum Princips). 

     Agora, um fato que nos cha-

ma a atenção e não pode deixar 

de ser citado neste artigo, são os 

motivos pelos quais levaram a 

administração pública, em seus 

diversos entes, tomar esta deci-

são por demais gravosa a nação. 

A força maior que levou o Estado 

a tomar este remédio amargo. 

     Por conta disto é que uma 

das defesas estatais ao não pa-

gamento das indenizações seria 

o fato de que está não almejou 

agir pelo fator do Príncipe, mas 

sim se viu obrigada a agir desta 

forma radical diante da pande-

mia mundial instaurada. 

     Entretanto, o Estado somente 

assume a responsabilidade 

quando o fato do príncipe é ato 

fundado em conveniência e o-

portunidade, o que nós enten-

demos que foi, vejam o motivo. 

     Observe que a OMS determi-

nou o isolamento total como for-

ma de conter o Vírus e assim o 

Estado Brasileiro e seus Entes 

escolheu este caminho (discri-

cionaridade), mesmo tendo dis-

cussões científicas ou não se 

esta seria a melhor opção. 

     Na nossa opinião o Estado, 

antes de impor o lockdown, po-

deria ter feito o confinamento 

vertical, que é o isolamento do 

grupo de risco da doença e fazer 

com que a parcela não arriscada 

pudesse continuar movimentan-

do os motores da economia. 

     Alguns pesquisadores dizem 

que o vírus não circula bem em 

climas tropicais como o nosso e 

que a curva que os países eu-

ropeus e norte-americanos es-

tão enfrentando, se deve muito 

pelo clima frio que lhe são pe-

culiares na maioria das estações 

do ano. 

     Assim, ao escolher este ca-

minho mais gravoso, de com-

pleto fechamento das atividades, 

que não essenciais, o Estado 

não pode se socorrer do fator 

extraordinário da doença para 

não pagar as indenizações ful-

cradas no Art. 486 da CLT, so-

mada com a jurisprudência a ele 

correlata, mesmo que isto cause 

prejuízo ao erário, como o pró-

prio fechamento do país já cau-

sa. 

     Aqui não se defende que a 

melhor estratégia é o confina-

mento vertical ou horizontal (Lo-

ckdown), mas sim da culpa ou 

não da Administração (nexo de 

causalidade) ao fato do príncipe 

e se este ato causou as em-

presas absoluto fechamento, ine 

vitável e imprevisível, e que es-

tas não tenha concorrido de 

qualquer sorte para a decisão 

abrupta estatal. 

     Desta forma, entende-se que 

cada caso tem que ser avaliado 

com detalhes para saber se o 

contrato de trabalho foi rescin-

dido com fundamentos objeti-

vos constantes no art. 486 da 

CLT. 

     Caso não a alternativa que 

resta ao empresário, além da-

quelas dispostas na MP 927/20 

(vale a leitura do nosso último 

artigo), é o caminho da dispensa 

pro força maior, com base no ar-

tigo 501 da CLT, conflagrado 

pelo artigo 1º, §único da MP 

927/2020, emergindo-se a se-

guinte pergunta: quais verbas 

deverão ser pagas na extinção 

do contrato por motivo de força 

maior? 

     1. Saldo salarial; 

     2. Férias vencidas e propor-

cionais +1/3; 

     3. 13º salários vencidos e 

proporcionais; 

     4. Indenização compensató-

ria de 20% sobre o saldo do FG 

TS (art. 18, § 2º da Lei 8.036/ 

90); 

     5. Levantamento do saldo do 

FGTS; 

     6. Não há pagamento de avi-

so prévio, 

     7. A extinção do contrato por 

motivo de força maior não é hi-

pótese legal de habilitação no 

seguro-desemprego, posto que 

não constante do artigo 2º da Lei 

7.998/90. 

     Para o patrão o prejuízo 

maior é em relação a não apli-

cação do art. 486, é que ele terá 

que arcar com 20% da multa do 

FGTS, mas não precisará arcar 

com o Aviso Prévio. 

     Assim, em peça de consig-

nação em pagamento, poderia o 

empregador chamar o estado a 

compor o polo, dado o fator do 

príncipe e subsidiariamente dis-

pensar o empregado pagando a-

penas a multa de 20% fundiária 

pelo motivo de força maior, caso 

assim o juiz decida. Noutro giro, 

o prejuízo para o empregado é 

triplo, qual seja: menos 20% da 

sua multa, sem o aviso prévio e 

sem o seguro desemprego, co-

mo visto. 

     Concluindo, esperamos que 

se ache uma cura para esta pan-

demia, que os governos mun-

diais se unam, como estão fa-

zendo, para minimizar os abalos 

do COVID-19[8], em primeiro 

lugar à saúde, mas levando-se 

fortemente em consideração a 

economia e os diversos empre-

gos. 

     Deve também os empresa-

rios, antes de dispensar seus 

empregados, entender que a 

chance que esta pandemia seja 

controlada, não só no Brasil e no 

mundo, são altíssimas e que lo-

go após este ponto de equilíbrio,  

todas as atividades voltarão a 

sua normalidade, momento em 

que as pessoas estarão com 

concentração de energias para 

trabalhar, gastar e conviver 

umas com as outras. 

     Neste momento, as empresas 

que melhores estiverem equipa-

das com bons e fieis funcio-

nários, terão estes trabalhando 

mais e melhor para aquele pa-

trão que lhes deu a mão no mo-

mento mais difícil. 

     Todavia, aqueles que não ti-

verem condições de evitar as 

demissões, serve-se este artigo 

para uma reflexão e se quiserem 

utilizá-lo em juízo, com as teses 

aqui construídas, este terá fun-

damento decisório, como visto. 

     Tomem cuidado para aventu-

ras jurídicas, caso a empresa de 

vocês não se adequem objetiva-

mente aos requisitos do art. 486 

da CLT e sua jurisprudência a-

qui explicada, tão pouco como o 

da força maior. 

     Um exemplo disto é que os 

serviços de Streaming não po-

derão demitir seus funcionários 

alegando força maior, eis que 

neste momento em que estamos 

em casa, o que mais fazemos, a-

lém de ler, escrever e estudar é 

assistir filmes e séries. 

     Boa quarentena a todos e se 

protejam do COVID-19. 

     Brasília – DF, 26 de março de 

2020. N 

    Marcos Martins Costa – 

Advogado. 

Até 10% dos profissionais 

da saúde são atingidos 

por Covid-19 

As máscaras cirúrgicas normal-

mente são suficientes para pro-

teção respiratória do trabalhador 

de saúde, mas devido à presença 

deste tipo de coronavírus em su-

perfícies de diferentes materiais, 

deve-se utilizar também aventais 

e luvas. N 

 

59 Dinâmicas agora 

em vídeo!!! 

O QUE VOCÊ VAI RECEBER 

* + de 50 dinâmicas pensadas 

exclusivamente para o 

desenvolvimento de pessoas. 

* Todas as dinâmicas com 

vídeos explicativos para melhor 

compreensão e execução. 

* Conclusão e aplicação de 

fácil compreensão por qualquer 

pessoa. 

* Extra: arquivos em PDF. 

Clique no link 

https://go.hotmart.com/A20470

095V 

Adquira o produto agora 

mesmo e colabore com a 

sustentabilidade de Norminha! 

Muito Obrigado! 

Abril Verde 

http://www.norminha.net.br/
https://go.hotmart.com/A20470095V
https://go.hotmart.com/A20470095V
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Norminha, 02/04/2020 
 

Uma das medidas tomadas pelo 

Ministério da Economia em fun-

ção da Covid-19 (Coronavírus) 

foi a publicação da MEDIDA 

PROVISÓRIA Nº 924, DE 13 DE 

MARÇO DE 2020, entre outras 

prerrogativas uma é a de Enfren-

tamento da Emergência de Saú-

de Pública de Importância Inter-

nacional Decorrente do Corona-

vírus. 

     Não há até o momento, após 

pesquisa feita, nenhuma instru-

ção especifica sobre isto, por 

parte do INSS, seja através de 

nota ou instrução normativa. 

Nenhuma orientação quanto a 

expedição de CAT para os casos 

de contaminações pelo trabalha-

dor. 

     Na Medida Provisória, por-

tanto, não prevê e está longe 

disso, a questão de enquadra-

mento acidentário, e tampouco 

estabelece nexo com relação à 

exposição. 

     Como é de conhecimento ge-

ral, há uma crescente preocupa-

ção com a disseminação do no-

vo coronavírus, que causa doen-

ças respiratórias. É sabido tam-

bém, que a principal forma de 

transmissão se dá por contato 

de pessoa a pessoa.  

     Mas, a Lei 8.213/1991 em 

seu artigo 20 II, considera aci-

dente de trabalho as doenças do 

trabalho adquiridas pelo exercí-

cio do trabalho. Sendo assim, 

provado que o coronavírus foi 

contraído em decorrência de ati-

vidade em exercício trabalho, a 

empresa deverá emitir CAT (Co-

municado de Acidente de Traba-

lho) e o afastamento deverá ser 

enquadrado na espécie aciden-

taria (B-91). 

 

     Portanto, no caso de conta-

gio dos trabalhadores, é obriga-

tória a emissão da Comunicação 

de Acidente do Trabalho (CAT), 

sob pena de aplicação de multa 

administrativa e configuração da  

prática de crime. 

     Trata-se de doença viral de 

natureza não ocupacional, mas 

sua ocorrência depende das 

condições em que o trabalho é 

executado e da exposição ocu-

pacional que favorece o contato, 

o contágio ou a transmissão. 

     No caso dos trabalhadores 

que  exercem seus  serviços em 

contato com o público (trans-

porte, bares e restaurantes etc.), 

há contato rotineiro com muitas 

pessoas, razão pela qual referida 

doença infecciosa pode ser rela-

cionada ao trabalho. Nestes ca-

sos, o ambiente de trabalho é 

um local de grande potencial de 

disseminação do vírus. 

     Desta forma, o novo corona-

vírus pode ser enquadrado co-

mo doença do trabalho, sendo  

 

imprescindível a higienização 

do ambiente do trabalho, bem 

como o fornecimento de meios 

adequados para evitar o conta-

gio e disseminação, tais como 

como respiradores e álcool em 

gel. 

     Destacamos e para finalizar, 

que no dia 27/03/2020, foram 

publicadas duas importantes Re 

comendações voltadas para pre-

venção. Uma foi assinada pela 

Subsecretaria de Inspeção do 

Trabalho (SIT) da Secretaria de 

Trabalho do Ministério da Eco-

nomia, através do Ofício Circu-

lar SEI nº 1088/2020/ME, com o 

título Orientação Gerais aos Tra-

balhadores e Empregadores em 

Razão da Pandemia da COVID-

19, voltadas para os locais de 

trabalho. 

 

     Já a outra recomendação em 

forma de Ementa, assinada pela 

ANVISA, através da Nota Técni-

ca Nº 22/2020/SEI/COSAN/ 

GHCOS/DIRE3, ela faz as reco-

mendações e alertas sobre pro-

cedimentos de desinfecção em 

locais públicos realizados du-

rante a pandemia da COVID-19, 

orientações estas voltadas à pre-

venção dos riscos à saúde hu-

mana associados a esta prática. 

     Procurem ler, interpretar e 

auxiliar na aplicabilidade, afinal 

de contas, a Prevenção é Tudo! 

N 
*José Augusto da Silva Filho  

Jornalista; Consultor Técnico 

em Segurança e Saúde 

Ocupacional; Técnico de 

Segurança do Trabalho; 

Auditor Líder em Sistemas de 

Gestão em SSO 

Contato: augusto@js.srv.br 

 

A CAT E O COVID-19 Senac São 
Paulo oferece 

mais de 20 
cursos e 

conteúdo on-
line gratuitos 

 

Instituição disponibiliza 

educação on-line para 

capacitação dos profissionais 

durante a quarentena em casa 

Norminha, 02/04/2020 
    O Senac São Paulo disponibi-

liza, a partir desta semana, 24 

cursos on-line gratuitos (exten-

são universitária e cursos livres) 

para pessoas que buscam apri-

morar conhecimento e aprender 

em casa. A iniciativa da insti-

tuição reforça que a educação é 

um dos principais meios para o 

desenvolvimento da comunida-

de e que deve ser contínua, mes-

mo que em casa, considerando 

o cenário do país de isolamento 

social por conta do coronavírus 

e seguindo as orientações dos 

órgãos de saúde. 

     Disponíveis no portal 

www.sp.senac.br, entre os cur-

sos de extensão universitária, 

com carga horária que varia de 

40 a 60 horas, estão: Docência e 

Mediação Pedagógica Online, 

Elaboração de Materiais Didáti-

cos com Recursos Tecnológi-

cos, Gestão das Potencialidades 

Humanas e Avaliação de De-

sempenho, Primeiros Passos 

para Empreender, entre outros. 

Os cursos livres atendem a ne-

cessidades variadas, tais como 

liderança, finanças, imagem 

pessoal, nutrição, neurociência. 

     As vagas são limitadas. 

59 Dinâmicas agora em vídeo!!! 

* + de 50 dinâmicas pensadas 

exclusivamente para o 

desenvolvimento de pessoas. 

* Todas as dinâmicas com 

vídeos explicativos para melhor 

compreensão e execução. 

* Conclusão e aplicação de 

fácil compreensão por qualquer 

pessoa. 

* Extra: arquivos em PDF. 

https://go.hotmart.com/A20470

095V  

     Com 63 unidades educacio-

nais, a instituição está presente 

em todo o estado de São Paulo. 

São 18 na capital; cinco na 

Grande São Paulo; duas no lito-

ral; 35 no interior; além dos três 

campi do Centro Universitário 

Senac, sendo um no bairro San-

to Amaro, na capital, e dois no 

interior, que formam o complexo 

educacional com os hotéis-es-

cola Senac em Águas de São 

Pedro e em Campos do Jordão. 

A instituição conta, ainda, com a 

Editora Senac São Paulo. N 

Coronavírus desafia mercado global de carnes 

 

Norminha, 02/04/2020 
 A pandemia global do coronaví-

rus covid-19 está desafiando o 

mercado global de carnes, ape-

sar da resiliência das commodi-

ties do segmento de alimenta-

ção, segundo analistas do INTL 

FCStone e do Rabobank. 

     A expectativa de retorno das 

atividades normais na China, a-

pós um período de confina-

mento e redução das atividades 

econômicas e logísticas para 

conter o coronavírus, traz alívio 

aos grandes frigoríficos exporta-

dores. 

     Mas a indústria de carnes 

também está atenta aos poten-

ciais impactos de redução no 

consumo em mercados locais 

no curto e no médio prazo – 

principalmente da carne bovina 

– como resultado da crise eco-

nômica causada pela desacele-

ração nas atividades e medidas 

de contenção do vírus adotadas 

por diversos países. 

     “A queda do poder aquisitivo 

Norminha, 02/04/2020 
Por Jeffrey Abrahams, sócio-gerente 

da Fesa Group 

     Em meio à pandemia de co-

vid-19, o famigerado coronaví-

rus, gostaria de contar que Elas 

e Eles não foram para casa. E 

quem são Elas e Eles? São os 

milhões de mulheres e homens 

trabalhadores do agronegócio 

no país e seus líderes que, neste 

momento, plantam, colhem, or-

denham e realizam todas as ati-

vidades necessárias no campo 

para que todos possam ter co-

mida na mesa. O Agro irá con-

tribuir significativamente mais 

uma vez com o Brasil. 

     No campo não há home offi-

ce. Há contato constante com a 

terra, o cuidado com a lavoura e 

com os animais: são bovinos, 

suínos e aves já cuidados nas 

mais altas condições de higiene 

e tecnologia. No campo não há 

trabalho remoto porque não é 

possível pausar o crescimento 

da soja, do milho e do feijão, das 

uvas, do café por três ou quatro 

meses. A safra, que vai garantir 

comida por muitos meses a to-

dos, não espera. Quando uma 

galinha - ou milhares delas - co-

loca ovos, têm que ser imedia-

tamente enviados aos mercados 

para o consumo das pessoas, de 

preferência bem frescos. E tem 

que abastecer todos os dias os 

supermercados. 

 Mas Elas e Eles não estão só no 

campo. Estão também dentro de 

unidades  industriais  nas quais 

 

do consumidor final, em meio a 

uma possível recessão econô-

mica, estimula fontes alternati-

vas à carne bovina, tais como a 

suína e a de frango, que são 

mais baratas", afirmaram analis-

tas do INTL FCStone em relato-

rio divulgado na semana passa-

da. 

     “O quadro de evolução do ví-

rus também desafia e modifica a 

dinâmica do comércio de car-

nes, com a previsão apontando 

para um aumento dos estoques 

domiciliares, enquanto o ataca-

do e restaurantes reduzirão ain-

da mais suas escalas de ven-

das.” 

     A oferta mais restrita de mi-

lho para ração no mercado do-

méstico, com safra de verão a-

baixo de 26 milhões de tonela-

das e estoques de passagem 

menores, também pode afetar os 

custos do setor de carnes. “A 

safrinha é monitorada de perto, 

uma vez que a falta de chuvas 

pode prejudicar o potencial pro-

dutivo”, disse a analista de Inte-

ligência de Mercado, Ana Luiza 

Lodi. 

     Carne de frango 

     Na avaliação do Rabobank, a 

perspectiva para o mercado glo- 

Opinião: Elas e Eles não foram para casa 
os alimentos são refinados, en-

latados, defumados, refrigera-

dos. Não estou sequer falando 

daquela lasanha pronta que você 

coloca no micro-ondas, mas de 

produtos básicos que não po-

dem faltar nas casas de quem faz 

home office. A farinha que faz o 

pão que está em seu café da ma-

nhã é o resultado do trigo que 

alguém produziu, colheu e mo-

eu. A manteiga, outro produto 

básico, idem. E a soja, que faz o 

óleo, base de boa parte das re-

ceitas dos brasileiros, do arroz 

básico ao feijão temperadinho, 

idem. Sem citar as carnes fres-

cas, congeladas ou enlatadas: o 

peito e a sobre-coxa de frango, 

o bife e o lombinho que vão para 

a mesa. 

     Podemos passar os olhos 

pela despensa e os refrigerado-

res dos que armazenaram esses 

e outros itens em casa para en-

tender que uma parte conside-

rável do que vai nos manter com 

saúde durante o período de qua-

rentena, de quem pegar ou não 

o covid-19, passou pela cadeia 

do agronegócio. E é por isso que 

a mão de obra do campo e suas 

lideranças não podem parar: são 

Elas e Eles os responsáveis por 

fazer com que tudo chegue ao 

supermercado  após  passar por 

processos de segurança, com 

rapidez e em embalagens con-

fiáveis. 

     Muito se tem falado dos prin- 

cipais guerreiros dessa linha de 

frente no combate ao coronaví- 

bal de carne de frango em 2020 

será afetada materialmente pela 

pandemia do coronavírus, mas a 

competitividade desta proteína 

em relação a outras opções mais 

caras favorece o produto. 

     “Apesar de a perspectiva ain-

da ser moderadamente positiva 

para a maioria dos mercados, o 

coronavírus está adicionando 

significativa incerteza e deverá 

agora causar uma desaceleração 

econômica global”, escreveram 

analistas do Rabobank. 

     Os analistas esperam maior 

demanda por produtos de carne 

de frango voltados para o con-

sumo em casa durante o período 

de contenção do coronavírus. 

     “A disponibilidade da força 

de trabalho e problemas logísti-

cos, além daqueles que afetam a 

distribuição, irão provavelmente 

afetar o suprimento nos próxi-

mos meses”, disseram os ana-

listas. 

     Os impactos da peste suína 

africana e da gripe aviária tam-

bém devem continuar causando 

volatilidade no mercado global 

de frango, aumentando a de-

manda por parte da China e es-

toques em mercados locais do 

Vietnã e Filipinas. N CARNETEC 

rus, que são os médicos, enfer-

meiros e todos os profissionais 

de saúde. Eles estão colocando 

a vida em risco para salvar a sua 

vida e a da sua família. É uma 

missão que exige muito preparo 

e muito altruísmo. A missão do 

agro não é linha de frente, mas é 

backstage. É um trabalho invisí-

vel, que pode não parecer es-

sencial. Mas que é. E, no caso 

do Brasil, o agronegócio não a-

bastece apenas as famílias bra-

sileiras, mas também boa parte 

do mundo e garante renda e di-

visas. Não importa se somos pe-

quenos ou grandes produtores 

ou uma indústria de processa-

mento de alimentos. 

     O agro hoje é bastante tecno-

lógico, mas ainda depende mui-

to da mão do homem. Há pou-

cos dias concedi uma entrevista 

a uma importante publicação do 

segmento sobre a transformação 

do agronegócio, explicando co-

mo o agronegócio no Brasil é 

disruptivo e já chegou à era do 

5G. Mas ressaltei que uma das 

grandes qualidades de nosso 

pessoal que está na terra é a li-

derança: uma liderança que 

compartilha conhecimento, tem 

grande capacidade analítica de 

dados e que pode lidar serena-

mente com o grande volume de 

informações que estamos viven-

do, para garantir comida na me-

sa de todos hoje e sempre. Va-

mos apoiar o Brasil onde somos 

a seleção global do agronegó-

cio. N CARNETEC 

Abril Verde 

http://www.norminha.net.br/
http://www.sp.senac.br/
https://go.hotmart.com/A20470095V
https://go.hotmart.com/A20470095V
https://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/91219
https://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/91233
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Norminha, 02/04/2020 
   Com medo de contrair o coro-

navírus, ou COVID-19, várias 

pessoas estão costurando e 

comprando máscaras caseiras 

para usar na rua, principalmente 

quando vão às compras. Esses 

equipamentos de proteção pro-

duzidos em casa sem embasa-

mento científico têm tudo para 

dar errado. Nesse texto, explico 

o porquê com um exemplo his-

tórico. 

     A máscara de gás foi criada 

na Primeira Guerra Mundial co-

mo uma forma de proteger os 

combatentes no front, pois foi 

em um ataque em 1915 que as 

armas químicas passaram a ser 

utilizadas em massa pela pri-

meira vez. Os primeiros ataques 

foram realizados com o gás clo-

ro, mas ao longo do conflito ou-

tros tipos de gases mais letais 

foram desenvolvidos, como por 

exemplo o gás fosgênio e o 

mostarda. 

 

     As primeiras máscaras eram 

bastante simples e consistiam 

basicamente em um pedaço de 

tecido embebido em soluções 

neutralizadoras que deveria ser 

atado ao nariz e a boca. Uma 

bastante conhecida é o respira-

dor feito com véu negro desen-

volvido por John Scott Haldane, 

o black veil respirator. Chegar 

ao design de uma máscara apa-

rentemente tão simples não foi 

uma tarefa fácil. Como o tecido 

deveria necessariamente ser 

embebido com soluções neutra-

lizadoras, ele precisava permitir 

a passagem de ar quanto úmido, 

já que muitas vezes os comba-

tentes vestiam a máscara logo a- 
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Adquira o produto agora 

mesmo e colabore com a 

sustentabilidade de Norminha! 

Muito Obrigado! 

Máscaras caseiras são eficientes contra o coronavírus? 
pós mergulhá-la na substância 

neutralizadora e também ser ca-

paz de neutralizar os efeitos dos 

gases quando seco. 

     Por isso a black veil respira-

tor era feita com um tipo especí- 

fico de fibra de algodão, além de 

utilizar como faixa fixadora um 

véu - negro porque era o mais 

produzido no momento, já que 

era usado por viúvas ou mulhe-

res como símbolo luto. Mas 

nem todos os tecidos permitem 

a passagem de ar quando estão 

molhados e desconhecer essa 

informação causou a morte de 

muitos soldados. 
 

 
 

     Em uma tentativa de auxiliar 

nos esforços da guerra, o gover-

no britânico fez uma chamada 

para que civis fizessem um mu-

tirão para confeccionar másca-

ras. Milhares delas foram con-

feccionadas da noite para o dia e 

enviadas para o front. Como se 

verificou da pior maneira, elas 

eram não só inúteis, como peri-

gosas. Como foram confeccio-

nadas com o tipo inadequado de 

fibra de algodão, essas másca-

ras não protegiam do gás quan-

do secas e molhadas não permi-

tiam a passagem do ar. Como 

consequência, no meio de um a-

taque muitos soldados ficaram 

desprotegidos ou precisaram ti-

rar a máscara úmida e acabaram 

sendo feridos ou mortos pelos 

gases. A partir desse episódio, a 

produção de máscaras e outros 

equipamentos de proteção pas-

sou a ser centralizada por um 

departamento criado especifica-

mente para lidar com as ques-

tões das armas químicas: o Gas 

Service. Além de produzirem e-

quipamentos, esse destacamen-

to era responsável por treinar os 

combatentes para que eles pu-

dessem usar o equipamento de 

forma correta, já que só assim 

ele seria efetivo. 
 

 

Médicos e enfermeiros que 

interagem com pacientes 

devem usar uma máscara 

pesada chamada respirador 

N95 (Leia matéria do COFEN 

sobre o assunto na página 4 

dessa edição) 
 

     Desenvolver um equipamen-

to exige muita pesquisa e muitos 

testes. As coisas não funcionam 

porque elas parecem funcionar, 

mas sim porque elas acumulam 

tecnologias desenvolvidas a 

partir de muitas pesquisas e ex- 

 

 

 

periências. E eles só funcionam 

quando são utilizados de forma 

adequada, seguindo protocolos 

rigorosos de uso estabelecidos 

após numerosos testes. 

     As máscaras que estão sendo 

criadas em casa ou vendidas por 

costureiras – e até mesmo aque-

las cirúrgicas – não impedem a 

inalação do COVID-19. Elas so-

mente são efetivas quando usa-

das por pessoas contaminadas, 

já que impedem a dispersão do 

vírus no ar através de gotículas. 

A pessoa saudável que usa uma 

máscara caseira está, na verda-

de, criando uma armadilha para 

concentrar o vírus (e outros mi-

crorganismos) no próprio rosto. 

Além disso, tocar na máscara, 

deslocá-la pelo rosto até a área 

dos olhos ou abaixá-la no pes-

coço para falar acabam, na ver-

dade, aumentando as chances 

de contaminação. Por isso essas 

máscaras são tão perigosas: 

elas criam uma sensação falsa 

de segurança, o que acaba au-

mentando as chances de conta-

minação. 

     As únicas máscaras capazes 

de impedir a inalação dos vírus 

são aquelas que possuem um 

sistema para barrar partículas 

minúsculas, biológicas ou não, 

dispersadas por aerossol. E co-

mo dito anteriormente: elas só 

funcionam quando usadas de 

forma rigorosamente correta e 

por tempo limitado. Se não co-

nhecemos o comportamento e o 

tamanho do vírus e as especifi-

cidades dos tecidos, e se não 

sabemos quais são os protoco-

los de segurança no uso, criar e 

usar máscaras caseiras é irres-

ponsável e perigoso. Não existe 

equipamento milagroso contra a 

contaminação. Para diminuir os 

riscos de contrair a doença de-

vemos ficar em casa e evitar a-

glomerações, lavar frequente-

mente as mãos com água e sa-

bão por pelo menos 20 segun-

dos, não tocar a face e manter 

ambientes ventilados. 

     Se você não apresenta sinto-

mas, não compre máscara de 

nenhum tipo! Deixe para as pes-

soas que trabalham na área da 

saúde e seus familiares, que es- 

 

 

 

 

 

 

 

tão expostos cotidianamente ao 

vírus, e para as pessoas que pre-

cisam cuidar de familiares e a-

migos doentes. Somente com-

pre máscaras se você estiver 

contaminado. 

     Um último lembrete: precisa-

mos proteger e investir na ciên-

cia brasileira, pois é somente a-

través de pesquisas e experiên-

cias que encontraremos solu-

ções eficientes para os nossos 

problemas, como é o caso da 

atual pandemia. 

     Para Saber mais 

     AULD, S. J. M. Gas and flame 

in modern warfare. Nova York: 

George H. Doran, 1918. 

     FRANKE, I. A fotografia e a 

máscara: uma antropologia da 

imagem. 2019. 109 f. Disserta-

ção (Mestrado em Antropologia 

Social) – Instituto de Filosofia e 

Ciências Humanas, Universida-

de Estadual de Campinas, Cam-

pinas. 

     GRAYZEL, S. R. Defence aga-

inst the indefensible: the gas 

mask, the State and British Cul-

ture during and after the First 

World War. Twentieth Century 

British History, vol. 25. n. 3, 

2014, pp. 418-434. 

     JONES, S.; HOOK, R. World 

War I gas warfare tactics and 

equipment. Colchester: Osprey, 

2007. 

     Isabel Franke 

     Formada em Ciências So-

ciais e mestre em Antropologia 

Social Pela Unicamp, realiza 

pesquisas na área da antropolo-

gia da imagem e dos objetos e 

atualmente trabalha como edu-

cadora de museu. 

     O texto de Franke está publi-

cado originalmente no  Blogs de 

Ciência Unicamp, site onde po-

dem ser encontradas outras no-

tícias sobre o Coronavírus. N 

Unicamp 

59 Dinâmicas agora em vídeo!!! 

* + de 50 dinâmicas pensadas 

exclusivamente para o 

desenvolvimento de pessoas. 

* Todas as dinâmicas com 

vídeos explicativos para melhor 

compreensão e execução. 

* Extra: arquivos em PDF. 

https://go.hotmart.com/A20470

095V  

Especialistas apoiam o 
tratamento diferenciado para 

Primeiros Socorros nas 
Organizações 

Norminha, 02/04/2020 
     Após intensa leitura ao artigo sobre Primeiros Socorros na edição 

563, página 10 do dia 19.03.2020, intitulado “Primeiros Socorros na 

indústria: eles são subestimados”, faço duas observações neste mo-

mento para avaliação dos leitores e provavelmente futuros debates e 

discussões entre colegas da área, Bombeiros Profissionais Civis, 

Brigadistas e RH. 

     Primeira Observação: não deverá ser admitida, como proposto, 

qualquer aprovação para compor o Kit de Primeiros Socorros, qual-

quer tipo de medicação pelas seguintes razões: 

     a) -Médicos do Trabalho, responsáveis pela coordenação do Pro-

grama de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO, jamais 

aprovariam a automedicação em virtude dos resultados negativos 

possíveis aos envolvidos; 

     b) -Em virtude das possibilidades de estimular a automedicação 

resultando em choque anafilático pela ingestão da medicação, as or-

ganizações podem ser envolvidas juridicamente; 

     c) -Estamos considerando ações de Primeiros Socorros para ca-

sos de lesões resultantes de acidentes de trabalho e não casos clíni-

cos. 

     Analgésico, antitérmico, antiespasmódico, antialérgico sugerido 

como medicação e estetoscópio e esfigmomanômetro como equipa-

mento são de utilização da classe médica, portanto, se limitam a eles 

o controle de utilização. Aferição da pressão arterial nunca foi consi-

derada ação de Primeiros Socorros nas organizações e sim ação clí-

nica. 

     Segunda Observação: estão sim e concordo com o autor do arti-

go, confirmadas a subestimação pelos gestores e também da vítima, 

das ações de Primeiros Socorros não só nas indústrias, mas em to-

das as organizações existentes no país, mesmo existindo legislação 

federal exigindo o cumprimento, como: 

     Norma Regulamentadora nº 01 – Disposições gerais e gerencia-

mento de riscos ocupacionais, item 1.5.6-Preparação para emergên-

cias; quando em seguida determina que a organização deve esta-

belecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos ce-

nários de emergências, de acordo com os riscos, as características e 

as circunstâncias das atividades, assim como os procedimentos de 

respostas aos cenários de emergências devem prever: a) os meios e 

recursos necessários para os Primeiros Socorros, encaminhamentos 

de acidentes e abandono; e b) as medidas necessárias para os cena-

rios de emergências de grande magnitude, quando aplicável. 

     Complementando, observem queridos leitores que, a NR 1, item 

1.7 aborda capacitação e treinamento em segurança e saúde no tra-

balho, quando em seguida cita que o empregador deve promover ca-

pacitação e treinamento dos trabalhadores em conformidade com o 

disposto nas NR. Nota-se a Omissão de Socorro caracterizada pelo 

Art. 135, do Código Penal: “todo cidadão é obrigado a prestar auxílio 

a quem estiver necessitado”. 

     Observa-se “in loco” extrema confusão dos supostos treinados 

em Primeiros Socorros, das expressões “Urgência” e “Emergência”. 

Assim, o Conselho Federal de Medicina, segundo Resolução CFM 

1.451, cita que a “Urgência” significa a ocorrência imprevista de 

agravo à saúde, sem risco potencial de vida, cujo portador necessita 

de assistência médica imediata. Em seguida, a “Emergência” é defi-

nida como sendo a constatação médica de condições de agravo à 

saúde que impliquem em risco iminente de vida, cujo portador ne-

cessita de assistência médica mais que imediata. Estes dois concei-

tos estão relacionados ao fator tempo como determinante do prog-

nóstico vital. 

     Outras Norma Regulamentadoras de âmbito Federal, relacionada 

ao Ministério do Trabalho ignoradas pelos gestores incompetentes 

de forma voluntária: 

     NR 04-Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 

Medicina do Trabalho – SESMT, cita no item 4.12 que, a compe-

tência dos cinco profissionais prevencionistas integrantes, como 

médico do trabalho; engenheiro de segurança do trabalho; enfer-

meiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho e 

auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho são essencialmente 

prevencionistas, embora não seja vedado o atendimento de emer-

gência, quando se torna necessário; 

     NR 05-Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, no 

curso de 20 horas para membros componentes da CIPA é contem-

plada a disciplina de Primeiros Socorros, juntamente com os mem-  

Continua na página abaixo 09/12 
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Norminha, 02/04/2020 
O Ministério da Saúde distribui 

nesta semana a terceira e última 

remessa de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs) usa-

dos por profissionais de saúde 

que realizam atendimento dos 

pacientes infectados pelo coro-

navírus, em todo o país. A dis-

tribuição totaliza 40 milhões de 

itens adquiridos para reforçar 

estoques de estados e municí-

pios. Até hoje quinta-feira (02/ 

04), a região Norte e alguns es-

tados do Nordeste receberão 

materiais como máscaras, aven-

tais, toucas hospitalares, sapati-

lhas, luvas para procedimentos 

não cirúrgicos, além de álcool. 

As outras regiões do país já há-

viam recebido os insumos. 

     A distribuição dos itens para 

os estados nortistas e nordesti-

nos será realizada com apoio da 

Força Aérea Brasileira (FAB), 

que transportará 18 toneladas 

em equipamentos. Os materiais 

foram adquiridos pelo Ministé-

rio da Saúde por meio de cinco 

editais de compra emergencial 

publicados entre os meses de 

fevereiro e março no Diário Ofi-

cial da União (DOU). 

     Os EPIs foram distribuídos 

aos estados em três remessas 

diferentes, à medida que eram 

adquiridos. Foram 68,9 mil fras-

cos de álcool 500 ml, 100 mil 

frascos de álcool 100 ml, 60 mil 

óculos de proteção, 24 de mi-

lhões de luvas para procedimen-

tos não cirúrgicos, 100 mil sa-

patilhas, 14,2 milhões de más-

caras cirúrgicas, 742 mil aven-

tais e 209 mil toucas hospita-

lares. 

     Na segunda-feira (30), no 

Palácio do Planalto, o ministro 

da Saúde, Luiz Henrique Man-

detta, destacou a força destrutiva 

do coronavírus, com a derru-

bada do sistema mundial em to-

das as suas esferas – como eco-

nômica, social e logística –, ata-

cando, inclusive, os países que 

produzem os insumos, másca-

ras e Equipamentos de Proteção 

Individual, essenciais para pro-

fissionais que atuam na linha de 

frente dos sistemas de saúde. 

     “Se os profissionais de saú-

de adoecem, logicamente a ca-

pacidade de atendimento vai cair 

drasticamente”,  explicou o  mi- 

 

Saúde distribui 40 milhões de 
equipamentos de proteção a 

profissionais de saúde 

 

nistro Luiz Henrique Mandetta. 

Ele aproveitou para fazer um a-

pelo à sociedade pedindo a que 

todos que tiverem máscaras no-

vas [não utilizadas] do modelo 

N95 para que as entreguem aos 

hospitais e às secretarias esta-

duais ou municipais de saúde. 

“A gente precisa desse pessoal 

bem, porque são eles que vão 

atender todo mundo”, disse. 

 

     NOVA COMPRA 

     O Ministério da Saúde está 

adquirindo ainda 200 milhões 

de máscaras cirúrgicas, 40 mi-

lhões de máscaras N95, 1 mi-

lhão de frascos de álcool 500 

ml, 1 milhão de frascos de álco-

ol 100 ml, 240 milhões de luvas 

para procedimentos não cirúrgi-

cos, 40 milhões de aventais, 80 

milhões de aventais impermeá-

veis, 1 milhão de sapatilhas, 1 

milhão de óculos de proteção, 

120 milhões de toucas, 200 mil 

unidades de protetores faciais. 

Esses equipamentos de prote-

ção incluem insumos compra-

dos no exterior e devem chegar 

ao Brasil em até 30 dias. 

    “Os equipamentos fazem par-

te do reforço e organização da 

assistência hospitalar e ambula-

torial do SUS que o Ministério 

da Saúde vem realizando junto 

aos estados brasileiros”, disse 

Roberto Ferreira Dias, diretor do 

Departamento de Logística do 

Ministério da Saúde. N 

Ministério da Saúde - Proteção 

 

59 Dinâmicas agora em vídeo!!! 

* + de 50 dinâmicas pensadas 

exclusivamente para o 

desenvolvimento de pessoas. 

* Todas as dinâmicas com vídeos 

explicativos para melhor 

compreensão e execução. 

* Extra: arquivos em PDF. 

https://go.hotmart.com/A20470095V  

 

Norminha, 02/04/2020 
 

   A pandemia do coronavírus al-

terou abruptamente a rotina 

mundial. Em vez de reuniões 

presenciais, os encontros são 

feitos à distância, intermediados 

por aparelhos eletrônicos. Na e-

ducação, a inovação digital, que 

já permitia o EAD no Ensino Su-

perior e em parte do Ensino Mé-

dio, agora atinge a tradicional 

rotina dos estudantes: todas as 

atividades serão prestadas à dis-

tância. 

     Com isso, surge uma dúvida 

própria desses tempos: se os 

custos para oferecer o ensino à 

distância são mais reduzidos, as 

instituições de ensino devem, 

em contrapartida, reduzir as 

mensalidades escolares? 

     É preciso considerar que o 

coronavírus e a necessidade de 

quarentena é um fator superve-

niente aos contratos, seja de 

qualquer esfera. A quarentena 

impõe que a população altere 

seu modo de vida, o que implica 

naturalmente em prejuízos eco-

nômicos para promover a pro-

teção da vida humana. Logo, 

não são apenas as economias 

das instituições de ensino que 

serão afetadas, mas de todos. Ao 

passo que os responsáveis pe-

los pagamentos terão menor ca-

pacidade financeira para pagar 

as mensalidades, e consideran-

do-se que a prestação de serviço 

será diferenciada, é necessário 

pensar em medidas para garantir 

o equilíbrio econômico-finan-

ceiro do contrato. Além disso, é 

preciso considerar que serão re-

duzidas as despesas das insti-

tuições de ensino com espaço, 

água, luz, alimentação; ao mes-

mo tempo, devem ser preser-

vadas as relações trabalhistas. 

     O objetivo é claro: manter as 

relações contratuais, sejam tra-

balhistas, educacionais ou cí-

veis, equilibrando-as ao exce-

pcional momento em que vive-

mos. O foco é na solidariedade, 

na capacidade de cada ser hu-

mano de exercer a alteridade, de 

enxergar o outro, de compre-

ender que a luta contra o inimigo 

comum, o coronavírus, somente 

é possível se formos solidários. 

     Em Portugal associações de 

instituições de ensino asseve-

ram que os valores das mensa-

lidades devem ser mantidos, 

posto que  o contrato  celebrado 

Coronavírus: mensalidades 
escolares em tempos de 

quarentena 

 

 

compreende o serviço prestado 

ao longo do ano letivo, em que 

foi organizada e distribuída a 

proposta pedagógica. 

     No Brasil, o cenário é seme-

lhante. Organizadas, as institui-

ções de ensino manifestam-se 

contrariamente à redução das 

mensalidades. Neste momento, 

não cogitam reduzir os valores. 

Se o período de quarentena, de 

fato, for estendido até junho, se-

rá preciso rever tal posiciona-

mento, para garantir o equilíbrio 

das relações jurídicas. 

     A Secretaria Nacional do 

Consumidor (SENACON), liga-

da ao Ministério da Justiça e Se-

gurança Pública, recomendou 

que os valores das mensalida-

des sejam mantidos, para não 

promover “desarranjo nas esco-

las [que] já fizeram sua progra-

mação anual, o que poderia até 

impactar o pagamento de salário 

de professores, aluguel, entre 

outros”. 

     O assunto será debatido mais 

amplamente nas próximas se-

manas, se for decretada a manu-

tenção da quarentena. 

     Nesse sentido, debate-se, na 

Assembleia do Estado do Rio de 

Janeiro, projeto de lei para de-

terminar a redução das mensali-

dades em até 30%, enquanto 

durar o plano de contingência 

do coronavírus. O desconto se-

ria aplicado a partir do 31º dia de 

suspensão das aulas. Para as 

creches e instituições que não 

oferecem atividades à distância, 

o desconto deve ocorrer imedia-

tamente após a data da publi-

cação da proposta. Ao descum-

prir a norma, a instituição de 

ensino ficaria sujeita à aplicação 

de multas pelo PROCON. 

     Entendemos, contudo, que 

esta situação deve ser resolvida 

pelas partes, amigavelmente, 

considerando a aplicação do 

princípio da solidariedade. É 

preciso sim considerar redução 

no valor das mensalidades. Isso 

porque deve predominar o equi-

líbrio econômico-financeiro das 

relações contratuais, de acordo 

com o Código de Defesa do 

Consumidor. Negociar ainda é a 

melhor saída porque a situação 

excepcional afetará as econo-

mias de todos os brasileiros. N 

Alynne Nunes 

alynne@ferreiranunesadvocacia

.com.br 

Norminha, 02/04/2020 
      Em nota oficial divulgada na 

terça-feira (31), a Associação 

Comercial e Industrial de Cha-

pecó (Acic), organizadora e rea-

lizadora da Feira Internacional 

de Negócios, Processamento e 

Industrialização da Carne (Mer-

coagro), vem à público para ma-

nifestar o que segue: 

     "A Acic engajou-se em várias 

frentes de atuação com uma sé-

rie de ações concretas no en-

frentamento da pandemia de co-

ronavírus, cooperando com as 

autoridades sanitárias, orientan-

do o setor empresarial e auxi-

liando materialmente no fortale-

cimento do sistema de saúde lo-

cal. 

     Atenta à preocupante evolu-

ção negativa do quadro da nova 

doença, com assustador surgi-

mento de novos casos nos pla-

nos nacional, estadual e local, a 

Acic está revendo as questões 

que envolvem a realização dessa 

prestigiada expo-feira. 

     Assim, para orientar o plane-

jamento de todos os stakehol- 
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bros voluntários da Brigada de Incêndio, já que no item 5.16 a CIPA 

terá por atribuição colaborar no desenvolvimento e implementação 

do PCMSO e PPRA e de outros Programas relacionados à segurança 

e saúde do trabalhador; 

     NR 07-Programa Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, item 

7.5, cita sobre Primeiros Socorros e em seguida, indica que todo es-

tabelecimento deverá estar equipado com material necessário à pres-

tação de Primeiros Socorros; 

     NR 09-Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, 

item 9.1.3, cita que o PPRA é parte integrante do conjunto mais am-

plo das iniciativas da empresa no campo de preservação da saúde e 

da integridade dos trabalhadores, devendo estar articulado com o 

disposto nas demais NR, em especial com o Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, previsto na NR 7; 

     NR 10-Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, 

Anexo III, treinamento curso básico, segurança em instalações e ser-

viços com eletricidade, 40 horas, item 14-Primeiros Socorros, a) no-

ções sobre lesões; priorização do atendimento; aplicação de respi-

ração artificial; massagem cardíaca; técnicas de remoção e transporte 

de acidentados; práticas;  

     NR 13-Caldeiras e Vasos sob pressão, Anexo I, B, item 6, Curso 

de Primeiros Socorros, carga horária de 8 horas, incluso no treina-

mento; 

     NR 15-Trabalho Sob Pressão Hiperbárica, item 15.1.3.14 cita que 

haverá supervisão médica permanente para casos de emergências; 

     NR 18- Construção Civil, Área de Vivência, item 18.4, cita a dis-

posição de Ambulatório em frente de trabalho acima de 50 traba-

lhadores; 

     Lesões são ferimentos e, ferimentos necessitam ação e controle 

imediato para evitar agravamento, o que poderá ser feito pela própria 

vítima quando possível ou pessoas próximas, se tiverem conheci-

mento prévio para tal, visto que a intervenção sem o devido conhe-

cimento poderá agravar a situação da vítima e até para este traba-

lhador voluntário de Primeiros Socorros. Treinamentos em Primeiros 

Socorros para leigos é o que as organizações necessitam efeti-

vamente e não Atendimento Pré-Hospitalar (APH) ou Suporte Básico 

de Vida (SBV) que travam, limitam qualquer ação voluntária necessá-

ria. Não abusem do SAMU ou CBPM. N 

Jorge Gomes – Professor e Diretor do 

Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho-SINTESP 

ders envolvidos (expositores, 

visitantes, fornecedores, patro-

cinadores, imprensa especia-

lizada, etc), a Acic estabeleceu 

que até o dia 30 de abril próximo 

– após nova e definitiva análise 

do cenário nacional e interna-

cional – adotará uma das se-

guintes definições: 

     a) Ou manutenção da data o-

riginal da 13ª edição para o pe-

ríodo de 15 a 18 de setembro 

deste ano, no Parque de Expo-

sições Tancredo Neves, em 

Chapecó (SC); 

     b) Ou transferência para data 

futura; 

     c) Ou cancelamento da expo-

feira. 

     Nesse ínterim, as prestações 

dos contratos de aquisição de 

espaços na Mercoagro pelos se-

nhores expositores com venci-

mentos em abril e maio ficam 

temporariamente suspensas. 

     As decisões da entidade es-

tarão inexoravelmente subordi-

nadas à proteção da saúde, se-

gurança, conforto e bem-estar 

de todos. N CARNETEC 

Mercoagro 2020: manutenção, 
adiamento ou cancelamento, 

30 dias para definir 

Abril Verde 
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https://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/91265
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Norminha, 02/04/2020 
   O novo coronavírus – técnica-

mente chamado de Covid-19 − 

transformou-se em uma pande-

mia de repercussões inimaginá-

veis para todos, atingindo em 

cheio os contratos e demais ne-

gócios jurídicos. Desde o surgi-

mento do vírus no Brasil, muito 

já se produziu a respeito das re-

percussões contratuais, desta-

cando-se, de imediato, os textos 

publicados nesta coluna Miga-

lhas Contratuais, do Instituto 

Brasileiro de Direito Contratual 

(IBDCont). Por certo é que não 

só nos momentos de aguda cri-

se, mas também depois que ela 

passar, enormes são e serão os 

desafios a superar no enfrenta-

mento das questões contratuais. 

     Junto-me, assim, a outros 

juristas que já enfrentaram o di-

fícil tema, caso de Carlos Edu-

ardo Elias de Oliveira, Aline Val-

verde, Anderson Schreiber, Ro-

drigo da Guia, Eduardo Nunes e 

Carlos Eduardo Pianovski. Nes-

te meu breve estudo, procurarei 

demonstrar, em termos gerais, 

os grandes dilemas que dizem 

respeito à extinção, revisão ou 

conservação das avenças. O tex-

to está dividido em cinco partes, 

de forma bem didática. 

     Na primeira delas, serão ex-

postas as ferramentas que o Di-

reito Privado apresenta para a 

extinção ou revisão dos contra-

tos. Na segunda, os instrumen-

tos de conservação, de perma-

nência do negociado, de respei-

to à palavra dada. Na terceira 

parte, apresentarei uma dúvida 

do Professor Anderson Schrei-

ber, sobre duas possíveis solu-

ções para a análise dos contra-

tos em tempos de pandemia, 

dando a minha resposta. Na 

quarta, tomarei por base o artigo 

de Eduardo Nunes e Rodrigo da 

Guia, sobre a distinção de três 

hipóteses concretas que devem 

ser analisadas, dependendo da 

situação em que se situe cada 

negócio jurídico e os institutos 

aplicáveis  para sua extinção ou 

revisão. Na quinta, trarei algu-

mas sugestões para solucionar 

as novas dúvidas do cotidiano 

dos negócios em geral. 

     Pois bem, iniciando-se pelos 

instrumentos existentes no sis-

tema para a revisão ou resolução 

contratual, elenco os seguintes, 

muitos deles já destacados em 

textos até aqui publicados, em 

rol meramente exemplificativo: 

     a) Alegação de caso fortuito 

− evento totalmente imprevisível 

− ou força maior − evento pre-

visível, mas inevitável −, nos ter-

mos do art. 393 do Código Civil, 

para justificar o inadimple-

mento. Por esse comando, o de-

vedor não responde pelos pre-

juízos resultantes desses even-

tos se expressamente não se 

houver por eles responsabiliza-

do, por força do contrato. 

     b) Resolução ou revisão do 

contrato com base na teoria da 

imprevisão ou da onerosidade 

excessiva, o que tem fundamen-

to, nas relações civis, nos arts. 

317, 478, 479 e 480 do Código 

Civil. Nunca é demais lembrar 

que a codificação privada exige, 

além da onerosidade excessiva, 

que o fato novo superveniente 

que causou o desequilíbrio seja, 

ao menos, imprevisível, afirma-

ção que vale para a pandemia de 

Covid-19. Quanto aos contratos 

de consumo, a revisão ou reso-

lução contratual dispensa a im-

previsibilidade, bastando um fa-

to novo que cause a quebra da 

base objetiva do negócio, da 

proporcionalidade das presta-

ções (art. 6º, inc. V, da Lei n. 8. 

078/1990). 

     c) Utilização do instituto da 

impossibilidade da prestação, 

mesmo que sem culpa da parte 

da relação obrigacional, o que 

gera a sua resolução ou extin-

ção, sem a imputação de perdas 

e danos, ou seja, sem que surja 

o dever de responder por even-

tuais prejuízos causados pela 

extinção do negócio. A impossi-

bilidade tem por fundamento o 

art. 234 do Código Civil − no ca 

 

so de obrigação de dar −, o seu 

art. 248 − em se tratando de o-

brigação de fazer − e o art. 250 

da codificação privada – pre-

sente a obrigação de não fazer. 

     d) Argumento da exceção de 

contrato não cumprido, retirado 

do art. 476 do Código Civil, se-

gundo o qual, em um contrato 

bilateral − com deveres propor-

cionais para ambos os pactuan-

tes −, uma parte não pode exigir 

que a outra cumpra com a sua 

obrigação se não cumprir com a 

própria. Como efeito resolutivo, 

se ambas as partes não cum-

prirem com o que é devido, o 

negócio será reputado como ex-

tinto e resolvido, desde que isso 

seja alegado em uma demanda 

judicial, pois trata-se de uma 

cláusula resolutiva tácita (art. 

474 do CC). 

     e) A exceção de contrato não 

cumprido também cabe no caso 

de iminência de descumpri-

mento por uma das partes, como 

se retira do art. 477 do CC/2002, 

podendo-se exigir o cumpri-

mento antecipado ou garantias 

prévias, sob pena de resolução. 

Desse último preceito retira-se a 

exceção de inseguridade, sus-

pendendo-se o cumprimento do 

contrato até que as exigência 

contidas na norma sejam atendi-

das (Enunciado n. 438 da V Jor-

nada de Direito Civil). Também 

é possível dele abstrair a tese da 

quebra antecipada do contrato 

ou inadimplemento antecipado, 

quando os fatos demonstrarem, 

de forma séria e real, que o des-

cumprimento é iminente (Enun-

ciado n. 437 da V Jornada de 

Direito Civil). 

     f) Alegação da frustração do 

fim da causa do contrato, como 

se retira do Enunciado n. 166 da 

III Jornada de Direito Civil, outra 

afirmação doutrinária interes-

sante para os dias atuais: "a 

frustração do fim do contrato, 

como hipótese que não se con-

funde com a impossibilidade da 

prestação ou com a excessiva o-

nerosidade, tem guarida no Di-

reito brasileiro pela aplicação do 

art. 421 do Código Civil". Ape-

sar de o Código Civil Brasileiro 

não ter adotado expressamente a 

teoria da causa do contrato ou 

do negócio jurídico − como fez, 

por exemplo, o Código Civil Ita-

liano (arts. 1.325, 1.343 a 1. 

345) −, tem-se associado a tese 

da frustração do fim com a fun-

ção social do contrato, em sua 

eficácia interna, o que conta com 

o meu apoio doutrinário. Assim 

sendo, se, por um motivo estra-

nho às partes, o contrato perder 

sua razão de ser, será reputado 

extinto, mais uma vez com a re-

solução sem perdas e danos. 

     Expostos os principais argu- 

O Coronavírus e os Contratos: Extinção, revisão e 
conservação, Boa-fé, Bom Senso e Solidariedade 

mentos para a revisão ou reso-

lução dos contratos, tem-se, por 

outra via, com vistas à sua ma-

nutenção, se não de acordo com 

o que foi inicialmente pactuado, 

em sentido muito próximo: 

     a) Boa-fé objetiva, o que tem 

fundamento nos arts. 113, 187 e 

422 do Código Civil, sem pre-

juízo de outras regras específi-

cas, como a norma relativa ao 

seguro (art. 765 do CC). Como 

é notório, a Lei da Liberdade E-

conômica (Lei n. 13.874/2019) 

alterou o primeiro comando, in-

serindo dois novos parágrafos, 

valorizando sobremaneira o a-

vençado e aumentando a força 

da autonomia privada. Assim, 

nos termos do novo § 1º do art. 

113 do CC/2002, a interpretação 

do negócio jurídico deve lhe a-

tribuir o sentido que: for confir-

mado pelo comportamento das 

partes posterior à celebração do 

negócio; corresponder aos u-

sos, costumes e práticas do 

mercado relativos ao tipo de ne-

gócio; corresponder à boa-fé; 

for mais benéfico à parte que 

não redigiu o dispositivo, se 

identificável; e corresponder à-

quela que seria a razoável nego-

ciação das partes sobre a ques-

tão discutida, inferida das de-

mais disposições do negócio e 

da racionalidade econômica das 

partes, consideradas as infor-

mações disponíveis no momen-

to de sua celebração. Ademais, 

está previsto que as partes po-

derão livremente pactuar regras 

de interpretação, de preenchi-

mento de lacunas e de integra-

ção dos negócios jurídicos di-

versas daquelas previstas em 

lei. A valorização da boa-fé tam-

bém é retirada do art. 3º, incs. V 

e VIII, da Lei n. 13.874/2019 

("Art. 3º São direitos de toda 

pessoa, natural ou jurídica, es-

senciais para o desenvolvimento 

e o crescimento econômicos do 

País, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 170 da 

Constituição Federal: (...) V − 

gozar de presunção de boa-fé 

nos atos praticados no exercício 

da atividade econômica, para os 

quais as dúvidas de interpre-

tação do direito civil, empresa-

rial, econômico e urbanístico 

serão resolvidas de forma a pre-

servar a autonomia privada, ex-

ceto se houver expressa dispo-

sição legal em contrário; (...) VIII 

− ter a garantia de que os ne-

gócios jurídicos empresariais 

paritários serão objeto de livre 

estipulação das partes pactuan-

tes, de forma a aplicar todas as 

regras de direito empresarial a-

penas de maneira subsidiária ao 

avençado, exceto normas de or-

dem pública"). 

     d) Função Social do Contra- 

 

b) Força obrigatória das 

convenções e dos contratos, 

to, em sua eficácia externa, no 

sentido de que a solução contra-

tual não pode trazer lesões a in-

teresses difusos e coletivos, 

bem como prejuízos a terceiros, 

caso de consumidores. Dentro 

dessa ordem, o contrato não po-

de ofender valores ambientais 

ou atinentes à concorrência. 

     e) Princípio da Intervenção 

Mínima do Estado nas relações 

contratuais, constante do novo 

parágrafo único do art. 421 do 

Código Civil, inserido pela cita-

da Lei da Liberdade Econômica: 

"nas relações contratuais priva-

das, prevalecerão o princípio da 

intervenção mínima e a excep-

cionalidade da revisão contra-

tual". Apesar de dúvida levanta-

da por alguns civilistas quanto à 

existência ou não desse princí-

pio nas relações contratuais – 

mormente diante de um Código 

Civil com várias normas de or-

dem pública e com caráter in-

tervencionista −, é possível re-

conhecer a sua aplicação restrita 

aos contratos paritários − com 

ampla negociação do seu con-

teúdo −, foco principal da Lei n. 

13.874/2019. 

     f) Incidência das regras rela-

tivas ao inadimplemento, seja 

absoluto ou relativo, caso dos 

arts. 389, 390, 391, 394 e 396 

do Código Civil, sem prejuízo 

das consequências jurídicas de-

le advindas, constantes das nor-

mas seguintes, as relativas aos 

juros e à cláusula penal. Como 

consequência dos dispositivos 

que tratam do inadimplemento 

contratual, o art. 475 do Código 

Civil prevê que "a parte lesada 

pelo inadimplemento pode pedir 

a resolução do contrato, se não 

preferir exigir-lhe o cumprimen-

to, cabendo, em qualquer dos 

casos, indenização por perdas e 

danos". Sobre a exigência de 

cumprimento do contrato, cons-

tante do último preceito, o Códi-

go de Processo Civil consagra 

mecanismos de tutela específica 

para as obrigações de dar coisa 

certa, fazer e não fazer, como a 

fixação de multa diária ou as-

treintes (arts. 497, 498 e 536 do 

CPC/2015). 

     Expostos os argumentos que 

podem ser utilizados de forma 

contraposta nas demandas rela-

tivas à pandemia, todos eles 

muito plausíveis, cabe interro-

gar, como fez Anderson Schrei-

ber em mensagem eletrônica, 

qual seria a melhor solução para 

os contratos em tempos de pan-

demia. Aplicar a generalização 

para a extinção ou revisão ime-

diata, com a utilização dos pri-

meiros mecanismos listados, li-

berando-se  o devedor  de  suas 

obrigações em muitas das situa-

ções ou até como regra geral? 

Ou, por outra via, analisar o im-

pacto específico para cada con-

trato, sendo possível também 

utilizar os mecanismos de con-

servação? A minha resposta, co-

mo quer o jurista citado, é pelo 

segundo caminho, buscando-se 

um equilíbrio entre as teses con-

flitantes. 

     No primeiro grupo estão a-

queles contratos em que houve 

a intervenção do Estado por atos 

normativos para fazer cessar as 

atividades, um fato do príncipe, 

como nos casos de cinemas, 

restaurantes, teatros e lojas em 

shopping centers ou fora deles. 

Para esses negócios, os autores 

sugerem a incidência da impôs-

sibilidade da prestação, com a 

suspensão de pagamentos ou e-

ventual resolução no futuro, sem 

imputação de culpa a qualquer 

uma das partes. 

     No segundo grupo de contra-

tos situam-se os negócios em 

que não há ato normativo de in-

tervenção, mas está presente a 

falta de interesse da parte quanto 

ao seu conteúdo, o que se veri-

fica para as compras de passa-

gens áreas. Nesses, incide a tese 

da frustração do fim da causa, 

que, como visto, tem relação 

com a função social do contrato, 

resolvendo-se este sem a impu-

tação de culpa a qualquer uma 

das partes. De todo modo, não 

se pode admitir, com essa solu-

ção, uma proteção exagerada de 

qualquer uma dos partes para 

que, por exemplo, os valores se-

jam devolvidos somente após 

um longo período de tempo, fora 

da esperada razoabilidade. As-

sim, um prazo de doze meses 

para a devolução dos valores re-

lativos às passagens áreas me 

parece algo excessivo. 

     Por fim, no terceiro grupo te-

mos os contratos em que houve 

um agravamento do sacrifício 

econômico para uma ou ambas 

as partes, caso de grandes con-

tratos de fornecimento entre em-

presas, ou empréstimos bancá-

rios para o incremento do capital 

de giro. Aqui, devem ser subsu-

midos os preceitos relacionados 

à revisão ou mesmo resolução 

por onerosidade excessiva, caso 

dos arts. 317 e 478 do Código 

Civil. Não se pode esquecer que, 

diante do princípio da conserva-

ção e da correspondente função 

social do contrato, a extinção do 

contrato deve ser a última medi-

da a ser tomada.  

N 
Flávio Tartuce Professor Titular 

permanente e coordenador do 

mestrado da Escola Paulista de 

Direito (EPD) 

 

Abril Verde 

http://www.norminha.net.br/
http://www.andreamartinsadvogados.com.br/
https://www.equipeni.com.br/
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Norminha, 02/04/2020 
 

    No dia 12 de março, foi publi-

cada a Portaria SEPRT nº 6.735, 

divulgando o novo texto da Nor-

ma Regulamentadora 9, que a-

gora se chama ‘Avaliação e Con-

trole das Exposições Ocupacio-

nais a Agentes Físicos, Quími-

cos e Biológicos’. A mudança se 

deu devido à inclusão do PGR 

na NR 1, que extinguiu o PPRA. 

Desse modo, a nova norma pas-

sou a tratar especificamente da 

metodologia para a avaliação da 

exposição aos agentes ambien-

tais como poeira, ruído, calor e 

radiação, entre outros. Com um 

texto muito mais enxuto, ela ex-

plica como identificar os agen-

tes e quais os métodos a serem 

adotados para sua avaliação e 

controle. 

     A identificação das exposi-

ções ocupacionais aos agentes 

físicos, químicos e biológicos 

deverão considerar a descrição 

das atividades, a identificação 

do agente e formas de exposi-

ção, assim como possíveis le-

sões ou agravos à saúde relacio-

nados às exposições verifica-

das, os fatores determinantes da 

exposição, as medidas de pre-

venção já existentes e a identi-

ficação dos grupos de trabalha-

dores expostos. Uma análise 

preliminar das atividades de tra-

balho e dos dados já disponíveis 

relativos aos agentes físicos, 

químicos e biológicos será ne-

cessária para se determinar a 

necessidade de ação direta de 

medidas de prevenção ou de re-

alização de avaliações qualitati-

vas ou, quando aplicáveis, de a-

valiações quantitativas. 

     De acordo com o auditor fis-

cal do Trabalho e engenheiro de 

segurança Luiz Carlos Lumbre-

ras Rocha, a redução considera-

vel da NR 9 ocorreu porque os 

trechos que tratam sobre geren-

ciamento de riscos migraram 

para o GRO. “Encurta a norma, 

mas aumentam os anexos. A NR 

9 terá oito anexos, onde serão 

tratadas de forma detalhada as 

medidas de prevenção e contro-

le das exposições a cada agente 

físico, químico e biológico, co-

mo já ocorre com o anexo de ca-

lor e vibração”, adianta o repre-

sentante da bancada do Governo 

na Comissão Tripartite Paritária 

Permanente. 

     Washington Santos, o Mara-

dona, acredita que esse detalha-

mento irá melhorar a classifica-

ção dos riscos que fazem parte 

do dia a dia dos trabalhadores. 

“Possibilitando um foco mais 

direcionado à atividade que real-

mente o trabalhador está envol-

vido”, avalia o coordenador da 

bancada dos trabalhadores na 

CTPP. 

Novas NRs 7 e 9 trazem recomendações para 
prevenção da segurança e saúde nas empresas 

     Os textos dos novos anexos 

ainda estão sendo elaborados e/ 

ou revisados e devem ser fina-

lizados antes da norma entrar 

em vigor, um ano após sua pu-

blicação. No entanto, caso isso 

não aconteça a tempo, a nova 

NR 9 prevê que, para fins de 

medidas de prevenção: 

     Sejam adotados os critérios e 

limites de tolerância constantes 

na NR 15 (atividades e opera-

ções insalubres) e seus anexos; 

     Como níveis de ação para a-

gentes químicos, a metade dos 

limites de tolerância; 

     Como nível de ação para o 

ruído, a metade da dose. 

     No caso da ausência de limi-

tes de tolerância na NR 15, de-

vem ser utilizados como referên-

cia os previstos pela ACGIH (A-

merican Conference of Governa-

mental Industrial Higyenists). A-

cessa a nova redação da NR 9 

em http://bit.ly/2w5d5SX. 
 

     SAÚDE OCUPACIONAL 

     Publicada no dia seguinte, a 

nova Norma Regulamentadora 7 

(Programa de Controle Médico 

de Saúde Ocupacional), tomou o 

caminho inverso e aumentou de 

tamanho. Além de corrigir a atu-

alizar indicadores biológicos de 

exposição que estavam com me-

todologias e valores ultrapassa-

dos, Lumbreras comenta que 

eles também foram ampliados, e 

os indicadores passaram de 26 

para mais de 50. “A NR 7 tam-

bém agora está com cinco ane-

xos tratando, por exemplo, da 

questão do trabalho hiperbárico, 

exames para cancerígenos, po-

eiras e radiações ionizantes”, 

conta. 

     Outra alteração destacada 

por ele é a desobrigatoriedade 

de emissão de Atestados de 

Saúde Ocupacional para exames 

que não têm relação com o tra-

balho do empregado. Desse mo-

do, o ASO só precisará ser emi-

tido para exames que avaliam a 

disposição ocupacional do tra-

balhador. O PCMSO deverá in-

cluir a realização obrigatória dos 

exames médicos admissional, 

periódico, de retorno ao traba-

lho, de mudança de riscos ocu-

pacionais e demissional. 

     Quanto ao exame periódico, 

ele terá que ser realizado a cada 

ano ou a intervalos menores, a 

critério do médico responsável, 

para trabalhadores expostos a 

riscos ocupacionais identifica-

dos e classificados no PGR para 

doenças crônicas que aumen-

tem a susceptibilidade a tais ris-

cos. Para os empregados expos-

tos a condições hiperbáricas, 

devem ser observados os prazos 

do Anexo 4 da norma e, para os 

demais colaboradores, o exame 

clínico deve ser realizado a cada  

dois anos. “Também colocamos 

na norma que, caso o traba-

lhador tenha saído de empresa e 

seja contratado por outra em 

menos de 90 dias, o médico po-

derá reaproveitar os exames fei-

tos durante o processo demis-

sional para as organizações de 

graus de risco 3 e 4”, relata o 

membro da CTPP. Para as em-

presas com graus de risco 1 e 2 

poderá ser aproveitado exame 

clínico ocupacional realizado há 

menos de 135 dias. 

     O PCMSO deve ser elabora-

do considerando os riscos ocu-

pacionais identificados e classi-

ficados pelo PGR. Conforme o 

item 8.6 da nova NR 1, o MEI, a 

ME e a EPP com graus de risco 

1 e 2 que não identificarem ex-

posições ocupacionais a agen-

tes físicos, químicos, biológicos 

e ergonômicos não precisam fa-

zer o PCMSO. O que não os de-

sobriga de realizarem os exames 

médicos e emitirem os ASOs 

quando necessário. As exigên-

cias na íntegra estão disponíveis 

em http://bit.ly/2vsftmc, por 

meio da Portaria SEPRT nº 6. 

734. 

     AGENDA 

     Na reunião da CTPP que o-

correu em março foram debati-

das as novas redações das NRs 

17 (Ergonomia) e 31 (Agricultu-

ra, Pecuária, Silvicultura, Explo-

ração Florestal e Aquicultura). 

Segundo Lumbreras, alguns 

pontos não obtiveram consenso 

das três bancadas e as normas 

ainda não foram fechadas para 

publicação. Até o encerramento 

desta matéria aguardava-se o 

consenso ou arbitragem do Go-

verno. 

     A NR 4 (SESMT), que tam-

bém seria tratada em março, teve 

sua discussão adiada, em prin-

cípio, para o mês de abril. Con-

forme Maradona, um dos tópi-

cos que a bancada dos traba-

lhadores defende é que o SES 

MT não seja terceirizado. 

     Os textos das NRs 5 (CIPA), 

8 (Edificações) e 11 (Transporte, 

Movimentação, Armazenagem e 

Manuseio de Materiais) também 

deverão ser tratados na próxima 

reunião da Comissão Tripartite 

Paritária Permanente (veja box 

Reuniões de revisão podem pa-

rar). 

 

     REUNIÕES DE REVISÃO PO-

DEM PARAR 

     Essa medida se faz necessá-

ria, frente à situação atual que o 

país está vivendo, bem como, 

pela orientação do Governo Fe-

deral, das autoridades sanitárias 

nacional e estaduais de comple-

to “isolamento social”. 

N 
Proteção 

Norminha, 02/04/2020 
 

    Se você já viu alguém fazendo 

algum trabalho no alto, certa-

mente, já observou um cinto de 

segurança tipo paraquedista. 

Esse é um tipo de equipamento 

usado para sustentar o funcio-

nário na restauração de obras, 

por exemplo, e em qualquer fun-

ção que envolva uma altura ma-

ior que 2 metros, a partir do ní-

vel inferior. 

     De acordo com o Instituto 

Nacional do Seguro Social (IN 

SS), no ano de 2017, 10,6% dos 

registros, cerca de 37.057 das 

349.579 comunicações realiza-

das pelas empresas com relação 

a acidentes de trabalho (CATs), 

envolviam quedas. E, dentre os 

casos fatais, elas representam 

14,49% do total. 

     Assim como o cinto de segu-

rança, vale lembrar que todos os 

EPIs são regidos pela NR 6, mas 

o trabalho envolvendo altura é 

amparado pela NR 35, publicada 

em 23 de março de 2012, no Do-

cumento Oficial da União. Ainda 

de acordo com a legislação, é 

parte da obrigação do emprega-

dor a entrega e exigência do e-

quipamento adequado à ativida-

de exercida. 

     Por isso, hoje, vamos falar 

sobre quais equipamentos utili-

zar e que cuidados se deve ter ao 

realizar um trabalho envolvendo 

altura. Acompanhe! 

     EPIs envolvendo altura 

     Todo trabalho possui pecu-

liaridades próprias e equipa-

mentos adequados, por exem-

plo, a compra de um Avental de 

Raspa  não  tem  utilidade  para 

 

 

 

 

 

Hospital Albert 
Einstein afasta 

348 funcionários 
com coronavírus 
Norminha, 02/04/2020 
          O Hospital Israelita Albert 

Einstein informou na segunda-

feira (30) que 348 funcionários 

foram diagnosticados com o co-

ronavírus em São Paulo. O nú-

mero representa 2% dos 15 mil 

colaboradores que trabalham no 

hospital. Treze destes funciona-

rios estão internados. 

     Em nota, o hospital disse que 

dos 348 funcionários, 169 são 

profissionais como médicos, 

enfermeiros e técnicos de enfer-

magem. Já retornaram ao traba-

lho 47 desses profissionais, 

desde 25 de fevereiro. 

     Sírio-Libanês afasta 104 fun-

cionários 

     Ao todo, 104 funcionários do 

Hospital Sírio-Libanês em São 

Paulo foram afastados por 14 

dias após testarem positivo para 

o coronavírus. 

     Leia mais. N 

Todo ano cerca de 100 trabalhadores 
morrem vítimas de acidentes com quedas 

uma atividade que envolve altu-

ra, porque ele serve para altas 

temperaturas e não tem condi-

ções de impedir que o funcio-

nário despenque. Já o uso de 

um trava-quedas junto a um cin-

turão de segurança auxilia a 

prender uma pessoa estável em 

determinada altura. Afinal, qual-

quer tipo de queda de uma altura 

de mais de 2 metros pode resul-

tar em torções, fraturas e até 

mesmo a morte. 

     É por isso que existem equi-

pamentos muito importantes pa-

ra a estabilidade e sustentação 

em meio a alturas, como a linha 

de vida. Ela pode ser tanto tem-

porária quanto fixa e oferece um 

suporte maior para o trabalha-

dor. 
 

 

     Já o talabarte é um disposi-

tivo de conexão de um sistema, 

podendo ser regulável ou não, 

que permite sustentar, posicio-

nar ou limitar os movimentos do 

trabalhador. 

     Outro equipamento é o ab-

sorvedor de energia que serve 

para reduzir o impacto transmi-

tido ao corpo do trabalhador e o 

sistema de segurança durante a 

contenção a queda. Algo similar 

ao que o Avental de Raspa Sol-

dador  faz, ligado  à proteção  da  

 

 

No ano de 2017, 10,6% dos registros, cerca de 37.057 das 

349.579 comunicações realizadas pelas empresas com relação a 

acidentes de trabalho (CATs), envolviam quedas. 

 

Abril Verde 

pele contra agentes químicos, 

cortantes, perfurantes ou altas 

temperaturas. 

     Outros equipamentos usados 

são: escadas, cordas, conecto-

res e polias. Vale ressaltar que 

todo e qualquer equipamento 

tem de estar com Certificado de 

Aprovação (CA) válido, porque 

isso atesta a qualidade do pro-

duto e é mais uma forma de ga-

rantir a segurança de quem uti-

liza o equipamento. 

     Principais dicas para o Tra-

balho em Altura 

     Somando-se a tudo que já foi 

dito, é preciso destacar alguns 

pontos referentes à NR 35 que 

merecem sua atenção e podem 

ajudar bastante em seu dia a dia: 

     Realize sempre as vistorias e 

inspeções dos equipamentos, 

de tudo que for utilizar, das con-

dições ambientais e físicas antes 

de realizar a atividade; 

     Analise não só os fatores de 

risco envolvendo a sua ativida-

de, mas considere também os a-

dicionais envolvendo clima, lo-

cal de trabalho, sua própria saú-

de física e mental, dentre outros; 

     Não aceite qualquer tipo de 

EPI que tenha sofrido degrada-

ção, tenha defeitos, deforma-

ções ou que sofreram impactos 

de queda, exceto quando sua 

restauração está prevista em al-

guma norma nacional ou mes-

mo internacional; 

     Lembre-se que em caso de 

qualquer irregularidade você 

pode se negar a realizar a ativi-

dade, afinal sua segurança tam-

bém é seu papel e todos os en-

volvidos têm participação direta 

no cumprimento da norma; 

     O empregador tem de ofere-

cer uma equipe de socorro, caso 

haja alguma emergência; 

     Todo trabalho envolvendo al-

tura tem de ser supervisionado. 

     Existindo qualquer descum-

primento da NR, a atividade deve 

ser suspensa, até sua completa 

regularização. Fique atento aos 

cuidados para o Trabalho em 

Altura. N 

Fernando Zanelli 

http://www.norminha.net.br/
http://bit.ly/2w5d5SX
http://bit.ly/2vsftmc
https://protecao.com.br/destaque/novas-nrs-7-e-9-trazem-recomendacoes-para-prevencao-da-seguranca-e-saude-nas-empresas/
https://protecao.com.br/geral/hospital-albert-einstein-afasta-348-funcionarios-com-coronavirus/
https://zanel.com.br/todo-ano-cerca-de-100-trabalhadores-morrem-vitimas-de-acidentes-com-quedas/?utm_campaign=todo_ano_cerca_de_100_trabalhadores_morrem_vitimas_de_acidentes_com_quedas&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
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Norminha,02/04/2020 
  Abaixo, comunicado dos orga-

nizadores do “Abril verde” na 

Paraíba. O recado vai para todo 

Brasil: 

     Atenção Prevencionistas 

     Como todos sabemos, o mo-

mento atual não nos permite a 

realização de manifestações físi-

cas como palestras, visitas téc-

nicas, e outros movimentos so-

ciais. 

     Porém não iremos “cruzar os 

braços”.  Não será o COVID-19 

que nos impedirá de evidenciar 

a prevenção aos trabalhadores 

no mês dedicado a ALERTAR 

SOBRE A DIZER NÃO AOS ACI-

DENTES DE TRABALHO. As a-

ções precisam continuar, e co-

mo todas as adaptações em nos-

sas vidas para que continuemos  

Norminha, 02/04/2020 
Por Wilson Célio Maioli* 

Na média, no Brasil, todo dia morrem 8 trabalhadores. 

Na média, no Brasil, todo ano morrem cerca de 3.000 trabalhadores. 

Na média, no Mundo, segundo a OIT (Organização Internacional do 

Trabalho), por ano, morrem cerca de 2 milhões e 400 mil trabalha-

dores! 

Morrem por Acidente de Trabalho e por Doenças relacionadas ao 

trabalho. 

Morrem, por simplesmente irem trabalhar! 

São mais que DUAS PANDEMIAS (em todo santo ano)! 

Eu sempre disse, em todos esses anos: Você não se preocupa com 

esses “dados” porque que ainda não morreu alguém da sua família 

no trabalho. 

E eu sei, que, quando morre alguém da “sua família”, o bicho pega. 

São ações e mais ações judiciais. É a família toda em busca de direi-

tos em cima daquele que já morreu! E, em todos esses anos, são cer-

ca de 3 mil famílias lutando e vivenciando essas ações. 

É uma pandemia jurídica! 

Pronto, ninguém vai trabalhar! 

Acaba com essas 8 mortes diárias, acaba com esses 2 milhões e 400 

mil mortes por ano no mundo! 

Será isso??? 

Não, definitivamente não podemos menosprezar nenhum tipo de si-

tuação que leva a vida de nossos trabalhadores. 

As doenças não “criadas” no ambiente de trabalho (as que não são 

consideradas doenças ocupacionais), devem e precisam ser contro-

ladas, eliminadas se possível, pela saúde de todos! 

Não vamos nos dispersar! 

Que esse “Abril Verde” nos proporcione maior responsabilidade com 

a prevenção de acidentes e pela integridade física de todos os traba-

lhadores! 

Que a luta contra o “Coronavírus” nos abasteça definitivamente de 

medidas preventivas no trabalho; que cada trabalhador exerça suas 

funções/atividades com maior responsabilidade em defesa da vida; e 

que os empregadores invistam mais no setor, para que a produção 

cubra todas as despesas, que o lucro seja progresso com saúde boa 

para todos envolvidos no trabalho! 

Que o “Abril Verde” seja exemplo de luta pela vida e prevenção à saú-

de e integridade física de todos os trabalhadores! N 

Wilson Célio Maioli, criador e mantenedor da 

Revista Digital Norminha. 

AbrilVerde/2020 - Virtual 
EM CASA, nossa luta será vir-

tual. 

    Vários prevencionistas em to-

do Brasil, realizarão Lives atra-

vés das redes sociais Instagram, 

Facebook, YouTube entre ou-

tros. Passando as informações 

de PREVENÇÃO no combate aos 

acidentes de trabalho e o adoe-

cimento ocupacional. 

     As empresas, órgãos públi-

cos, profissionais prevencionis-

tas, consultorias, parceiros, so-

ciedade em geral, podem contri-

buir inserido um laço Verde em 

seus perfis, é possível ainda ilu-

minar de Verde a fachada de sua 

empresa. Toda e qualquer decla-

ração ao apoio e identificação 

com a causa da importância da 

PREVENÇÃO é fundamental. 

N 

Norminha, 02/04/2020 
Cosmo Palasio de Moraes Jr.* 
 

    Não faz muito tempo escrevi e 

publiquei um artigo onde me re-

feria à utilidade das coisas. Entre 

outras coisas que mencionei es-

tava a questão de or nas mãos 

das pessoas uma porção de re-

talhos de pano e como seria di-

ferente a utilização dos mesmos 

mediante o conhecimento e a 

capacidade das pessoas. 

     Uma porção de retalhos nas 

mãos de pessoas que não sa-

bem costurar certamente, ou a-

cabaria guardada em alguma 

caixa até que se pudesse achar 

uma finalidade para aquilo, e a 

mesma porção, entregue nas 

mãos de alguém que saiba o que 

fazer com ela, provavelmente se 

tornaria uma daquelas maravi-

lhosas colchas de retalhos que 

nossas mães e avós tão bem sa-

biam e sabem fazer. 

     Talvez um dos grandes pro-

blemas dentro das organizações 

seja ter pessoas capazes de as-

ber lidar com partes e mais do 

que isso, saber integrá-las e tor-

ná-las úteis nas medidas e for-

mas que sejam de fato interes-

santes para algum tipo de reali-

zação ou obtenção de algum re-

sultado. 

     Digo tudo isso com a preo-

cupação de quem se vê diante de 

um suposto novo momento para 

a segurança e saúde no trabalho 

e ao mesmo tempo já vivenciou 

tantos outros momentos pareci-

dos. Tudo isso custa como sem- 

pre custou – muitos recursos e 

junto a isso gera uma imensa 

expectativa por parte daqueles 

que não sabendo bem do que 

trata  essa  tal  de prevenção  se- 

guem achando que agora vai e 

logo um pouco adiante desco-

brem que as coisas não são bem 

assim. 

     Muitas vezes digo o quanto 

certas tentativas mal-sucedidas, 

parte delas diga-se a verdade 

porque foram mal planejadas, 

organizadas e implementadas, 

geram nos empresários a sensa-

ção de que SST é um problema 

sem solução. 

     Claro que existe uma diferen- 

ça entre saber o que é um retalho 

e o que fazer com ele e, por isso, 

muitas vezes profissionais alta-

mente especializados em reta-

lhos não são bons fabricantes de 

colchas. Para certas coisas há 

necessidade de certos entendi-

mentos que passam por lugares 

e atitudes que vão além de abrir 

 

 

MORREM, E VÃO MORRER, TODOS OS DIAS, TODOS OS ANOS, 
POR SIMPLESMENTE IREM TRABALHAR 

Saber o que se faz, como se faz 
e porque se faz 

 

um livro, uma apostila ou sen-

tar-se em uma sala de aula. 

     Aliás, o Brasil de hoje vive 

uma crise que denuncia isso e 

que poucas pessoas ousam falar 

sobre ela – a incapacidade de 

realizar na prática. 

     Vemos nesse momento o fo-

co se voltar para a palavra ge-

renciamento como se ele fosse 

alguma novidade – e se é para 

alguém que atua dentro de uma 

área técnica – realmente temos 

problemas maiores do que pen- 

sávamos. Assistimos uma forma 

requentada dos conceitos mais 

básicos possíveis para uma pre-

venção mínima olhando-se para 

a estratégia como se não fosse 

aquilo que boas organizações já 

praticam há anos e as que a fa-

zem com seriedade obtendo óti-

mos resultados. 

     Salvo algum engano ou atua- 

lização que não conhecemos, o 

gerenciamento do risco ocupa-

cional continua sendo feito em 

quatro etapas: 

• a identificação de perigos e 

riscos, 

• a análise e a avaliação dos 

riscos, 

• a eliminação ou controle, e 

• o monitoramento e revisão 

     E é claro que compreender 

tudo isso e, mais ainda, praticar 

é importante. 

     O grande problema e que 

precisamos ter mais qualidade 

em todas essas etapas, muito 

especialmente na etapa de reco-

nhecimento (identificação) que 

ao longo dos tempos foi preca-

rizada até pelos problemas da 

técnica com as questões jurídi-

cas e é preciso que se entenda 

que se essa etapa não for ade-

quada todas as demais estarão 

amplamente comprometidas. 

   Por isso, tão importante quan-

to tentar aprender o GRO (Ge-

renciamento de Riscos Ocupaci-

onais), seja fazer uma pro-funda 

revisão nos conceitos PRÁTI-

COS dos riscos e perigos e não 

apenas debater o que é um e o 

que é o outro. Mais preocupante 

ainda e a etapa que diz respeito 

à eliminação ou controle - que 

tomara não fique restrita, de no-

vo e apenas, a mesmice da pro-

teção individual. Quem sabe a-

gora, vamos em direção da en-

genharia naquilo que ela pode 

ser e significa de melhor. N 

Cosmo Palasio de Moraes Jr. 

TST, diretor do SINTESP e 

responsável pela pasta de Ética, 

Cidadania e Trabalho 

Leia mais no Primeiro Passo 316 

 

 

http://www.sintesp.org.br/cursos/campanha-abril-verde-2020-

momento-crise-ou-oportunidade?turma=500  

     EVENTO GRATUITO EXCLUSIVO PARA O ASSOCIADO EM DIA 

COM ANUIDADE DE 2020 

     Com a Campanha ABRIL VERDE, vamos fortalecer a opinião de 

que Segurança e Saúde no Trabalho deve ser o primeiro VALOR em 

todas as empresas, aumentando a valorização do Técnico de Segu-

rança no Trabalho. 

     O Tst é um profissional que atua no “corpo a corpo” em uma boa 

parte do tempo, e que conhece de perto os diversos problemas en-

frentados por todos os funcionários de qualquer empresa. Mas como 

ele vem atuando? 

     Nessa palestra, vamos ressaltar a importância do Técnico se de-

senvolver e obter maior conhecimento sobre Qualidade de Vida, Bem 

Estar, Relacionamento Interpessoal, Inteligência Emocional, Preven-

ção de Estresse, Controle da Ansiedade, etc. 

     Estamos todos vivendo um período de mudança de hábitos com 

altos níveis de estresse e ansiedade por causa do CORONAVÍRUS. 

Muitos profissionais estão trabalhando em Home Office. Como deve 

agir o Técnico daqui para frente? 

     SERÁ ENVIADO GRATUITAMENTE UM EBOOK: 

     “Saiba como obter resultados extraordinários com sua SIPAT” N 

Norminha, 02/04/2020 
   O produtor rural brasileiro tem 

buscado informações para enca-

rar o novo coronavírus, de forma 

a evitar que o prejuízo já espe-

rado fique ainda maior. De acor-

do com a Confederação da Agri-

cultura e Pecuária do Brasil (CN 

A), pequenos e médios produto-

res têm sido os que mais bus-

cam informações junto à entida-

de.  

     A guerra é contra o vírus, e 

em defesa do negócio, dos entes 

queridos e das equipes que tra-

balham no campo. Dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) indicam que 

mais de 15 milhões de pessoas 

trabalham nos estabelecimentos 

agropecuários do país. 

     De acordo com CNA e Minis-

tério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa), como o 

setor agropecuário brasileiro já 

tem uma rotina de cuidados 

constantes em relação a proce-

dimentos sanitários, poucas 

mudanças de rotina serão im-

plementadas. Boa parte delas, 

similares aos cuidados sugeri-

dos pelo Ministério da Saúde à  

Abril Verde 
Juntos pela prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho 

população como um todo. 

     Mesmos assim, alguns pon-

tos da rotina foram alterados em 

função das medidas preventivas 

de contaminação. Em especial, 

no sentido de manter as distân-

cias recomendadas entre as pes-

soas; de fazer higienização; e 

cuidados a mais com suas equi-

pes. Entre eles o aumento do nú-

mero de carros e ônibus usados 

para o transporte de trabalhado-

res. “São medidas que já foram 

repassadas e adotadas pelos 

produtores”, disse à Agência 

Brasil a superintendente técnica 

adjunta da CNA Natália Fernan-

des. 

     Boas práticas 

     Diretor do Departamento de 

Desenvolvimento das Cadeias 

Produtivas, da Secretaria de Ino-

vação do Mapa, Orlando Melo 

de Castro diz que as “boas prá-

ticas já rotineiras” evitam a pro-

pagação deste e de qualquer ví-

rus. 

     Uma das medidas já adota-

das é a criação de um grupo de 

Whatsapp para tirar dúvidas e 

ajudar os produtores rurais. O 

número 61-9 3300 7278. N 

Abril Verde 

Pandemia: produtores 
rurais se preparam para 

diminuir riscos 
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