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ANDEST vai realizar 6º CONDEST 
Congresso Nacional dos Docentes em Engenharia de Segurança do Trabalho 

será híbrido e gratuito. Presencial será em Londrina/PR 

ria de Segurança do Trabalho 
na busca de possibilitar ao e-
gresso mais Habilidades e 
Competências que hoje são 
necessárias para cumprir o 
papel de se anteceder a ma-
nifestação dos riscos contro-
lando-os para que os perigos 
sejam minimizados e ou até 
eliminados. 
  O 6º CONDEST contará com 
a participação de renomados 
especialistas, os quais discu-
tirão as atuais e relevantes 
questões em suas áreas de 
atuação referentes a temáti-
ca abordada ressaltando a 
importância de melhor pre-
parar o egresso para exercer 
a sua atividade em Tempos 
Contemporâneos. Abordará o 
tema “Desafios da ANDEST 
do Brasil – INOVAR PARA O 
FUTURO”. 
   O 6º CONDEST será trans-
mitido pelo YouTube através 
do canal ANDEST do Brasil 
TV. Faça sua inscrição atra-
vés do link: 
www.sympla.com.br/andest
dobrasil O 6º CONDEST será 
HÍBRIDO e GRATUITO. 

N 

Veja as NRs que entrarão em vigor no dia 03 de janeiro 

   NR7: Link novo texto. 
   - NR-9 - AVALIAÇÃO E 
CONTROLE DAS EXPOSIÇÕES 
OCUPACIONAIS A AGENTES 
FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓ-
GICOS (NOVO TEXTO). 
   - NR 9 Anexos I e II: 
https://in.gov.br/en/web/dou
/-/portaria-n-426-de-7-de-
outubro-de-2021-
351615758  
   - NR 12 Anexo III: 
https://in.gov.br/en/web/dou
/-/portaria/mtp-n-428-de-7-
de-outubro-de-2021-
351613051  
   - NR 17 ERGONOMIA: 
https://in.gov.br/en/web/dou
/-/portaria/mtp-n-423-de-7-
de-outubro-de-2021-
351614985  
   - NR-18 - SEGURANÇA E 
SAÚDE NO TRABALHO NA IN-
DÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO 
   (NOVO TEXTO NR18)  
   - NR 19 Explosivos: 
https://in.gov.br/en/web/dou
/-/portaria/mtp-n-424-de-7-
de-outubro-de-2021-
351615633 
 

   - NR 20 Anexo IV: 
https://in.gov.br/en/web/dou
/-/portaria-n-427-de-7-de-
outubro-de-2021-
351525197  
   - NR 30 Segurança e Saúde 
no Trabalho Aquaviário: 
https://in.gov.br/en/web/dou
/-/portaria/mtp-n-425-de-7-
de-outubro-de-2021-
351525117  

N  

Norminha 645, 14/10/2021 
  O 6º CONDEST – Congresso 
Nacional dos Docentes em 
Engenharia de Segurança do 
Trabalho será realizado será 
realizado no dia 26 de no-
vembro de 2021 em 
Londrina/PR (Atividades pre-
senciais) e transmitido pelo 
YouTube através do canal 
ANDEST do Brasil TV. 
   É uma realização da AN 
DEST (Associação Nacional 
dos Docentes em Engenharia 
de Segurança do Trabalho) 
do Brasil em parceira com a 
ANEST - Associação Nacional 
dos Engenheiros de Segu-
rança do Trabalho e a AS-
SENGEST. 
   O objetivo do 6º CONDEST 
é sugerir e discutir proposta 
de atualização do ementário 
das disciplinas que compõe 
os cursos de Segurança do 
Trabalho, considerando as 
habilidades e competências 
indispensáveis para o exercí-
cio profissional. 
   O ensino da pós-graduação 
em Engenharia de Segurança 
do Trabalho teve início no 
Brasil nos anos setenta moti- 
 
 
 

 

vado pelos altos números de 
acidentes do trabalho que o-
corriam no Brasil. Em mea-
dos nos anos oitenta o exer-
cício da especialização em 
Engenharia de Segurança do 
Trabalho foi instituído por lei 
com atribuições regulamen-
tadas por decreto. 
   Ao Ministério da Educação 
ouvida proposta do Ministé-
rio do Trabalho coube consti-
tuir comissão composta por 
especialistas e pelo Confea 
para estabelecer a partir do 
perfil do egresso as discipli-
nas, carga horaria e ementá-
rio para o curso de pós-gra-
duação em Engenharia de 
Segurança do Trabalho. O 
novo curso teve seu Currículo 
Básico disciplinado por Pare-
cer também nos anos oiten-
ta. 
   Nestas quase 4 décadas, 
muitas foram as iniciativas 
das Instituições de Ensino 
Superior em acrescentar no-
vos ementários e até novas 
disciplinas ao Currículo Bási-
co inclusive aumentando a 
carga horaria do curso de 
Pós-graduação em Engenha- 

Norminha 645, 14/10/2021 
   No último dia 8 de outubro, 
no Diário Oficial da União, as 
portarias com os novos tex-
tos das Normas Regulamen-
tadoras que foram assinadas 
na Cerimônia de Moderniza-
ção de Normas de Segurança 
e Saúde no Trabalho. Essas 
portarias vieram somar com 
as já divulgadas em julho. 
   Conheça nos links abaixo 
os novos textos da NRs que 
entrarão em vigor no próximo 
dia 03 de janeiro de 2022. 
  OBS: Para conhece-las, su-
giro que seja realmente lidas 
e interpretadas: 
   - NR-1 - DISPOSIÇÕES GE-
RAIS E GERENCIAMENTO DE 
RISCOS OCUPACIONAIS. 
   LINK NOVO TEXTO; 
   - NR 5 CIPA: 
https://in.gov.br/en/web/dou
/-/portaria/mtp-n-422-de-7-
de-outubro-de-2021-
351613291  
   - NR-7 - PROGRAMA DE 
CONTROLE MÉDICO E SAÚDE 
OCUPACIONAL – PCSMO. 
    
 

Norminha 645, 14/10/2021 
     O Ministério do Trabalho e 
Previdência divulgou os Avi-
sos de Consulta Pública nº 1, 
2 e 3, voltados para as NRs 
13 (Caldeiras, vasos de pres-
são, tubulações e tanques 
metálicos de armazenamen-
to), 33  (Segurança  e  Saúde  

Pública nº 1/2021 
   NR-33:  Aviso de  Consulta 
Pública nº 2/2021 
   NR-36: Aviso de Consulta 
Pública nº 3/2021 
   Atenção profissionais, par-
ticipem desse processo su-
gerindo vossas visões sobre 
os temas. N 
 

no Trabalho em Espaços Con 
finados) e 36 (Segurança e 
Saúde no Trabalho em Em-
presas de Abate e Processa-
mento  de  Carnes  e  Deriva- 
dos).    
   Os textos estão disponíveis 
nos links a seguir: 
   NR-13:  Aviso  de Consulta  

Paulo, sendo que a capital 
paulista respondeu por 3,6 
mil notificações. No ano pas-
sado, o Rio Grande do Sul te-
ve o maior número de casos 
– 253. Leia mais. 

N Ag. Brasil 
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SP teve metade dos acidentes de trabalho com 
crianças e adolescentes 

Norminha 645, 14/10/2021 
    O estado de São Paulo res-
ponde pela metade dos aci-
dentes de trabalho envolven-
do crianças e adolescentes 
entre 2007 e 2020 em todo o 
Brasil, segundo os dados dis- 

ponibilizados pela ferramen-
ta Plataforma SmartLab. Fo-
ram registrados no período 
28,9 mil acidentes de traba-
lho com jovens entre 5 e 17 
anos no período no país. 
Desses, 14,6 mil foram em S 
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Norminha 645, 14/10/2021 
Por Luiz Antonio Pharol 
     Recebi um e-mail me per-
guntando sobre Cromotera-
pia. Este é um ítem da Tera-
pia Holistica que eu estudei 
por um ano e meio, desde A-
natomia e Fisiologia  Humana 
com Dr. Joaquim Monte até 
Mente Holográfica, com a Drª 
Iria Zagoni, sob a supervisão 
da prof. Maria Rita Taques 
Michalski, da UFPR. 
   Seu corpo aparenta ser um 
composto de matéria sólida, 
mas a física quântica nos 
mostra que cada átomo tem 
99.999% de espaço vazio, e 
que estes espaços vazios são 
na verdade partículas suba-
tômicas, um feixe de luz vi-
brante. A principal necessi-
dade é entender que o corpo 
humano não é composto a-
penas de energia de dentro 
de sua massa física. É ali-
mentado e sustentado por 
várias outras energias de di-
ferentes padrões vibratórios. 
   Podemos classificar como: 
magnéticas, espirituais, físi-
cas, materiais, com estrutura 
cósmica: corpo físico, corpo 
sutil, espírito. O corpo sutil 
também é chamado de duplo 
etéreo. Esse corpo tem por 
função principal reciclar e fil-
trar essas energias nos dois 
sentidos. 
   Os estudiosos chegaram a 
uma conclusão: o corpo hu-
mano é composto de 04 co-
res matrizes: azul, verde, a-
marelo e rosa.  Por isso é que 
 
 
 
  

os videntes vêem um colori-
do em torno das pessoas: é 
que se chama de  Aura, tão 
bem explicada nos livros 
Mãos de Luz e Luz Emergen-
te, da Drª Bárbara Anne 
Brennem, PHD. Daí a conclu-
são: Sendo o corpo humano 
um composto de energia co-
loridas para repará-lo ou a-
justá-lo seria necessário o 
uso de cores ou energias co-
loridas idênticas. Esse é o 
princípio da Cromoterapia. 
   O processo de reparação 
do corpo físico é o conjunto 
de cores do espectro cromá-
tico do Sol, ou seja: Verme-
lho, Laranja, Amarelo, Verde, 
Azul, Violeta (Índigo), as cha-
madas cores do arco-íris.  
   Podem ser projetadas com 
várias funções:  regenerado-
ras, calmantes, estimulan-
tes, isolantes, cauterizado-
ras, lubrificantes, coagulan-
tes, antissépticas, queima-
doras, analgésicas, secado-
ras, absorventes, acelerado-
ras, fortalecedoras, dilatado-
ras, desobstruidoras, diluído-
ras, anti-infecciosas, desa-
celeradoras, etc. Então a 
Cromoterapia é a terapia de 
regeneração através da e-
nergia luminosa. Em nossos 
grupos sobre Autoconheci-
mento e Qualidade de Vida 
trabalhamos o tema. 
   Este e outros assuntos es-
tão em nosso site, no link 
Pharol do Dia. Para acessar, 
basta clicar aqui: 
   www.pharol-rh.com.br N 

 

Norminha 645, 14/10/2021 
    Além dos benefícios traba-
lhistas obrigatórios por lei e 
os tradicionais como Vale 
Refeição e Plano de Saúde, 
algumas empresas oferecem 
vantagens extras aos seus 
colaboradores como comple-
mento de remuneração. O 
objetivo é reter talentos e au-
mentar a produtividade das 
equipes. Esses podem fazer 
a diferença para o colabo-
rador. É o que diz Ronn Ga-
bay, especialista em benefí-
cios na Bematize. 
   Segundo ele, oferecer in-
centivos, incluindo os mo-
dernos, motiva o colaborador 
a continuar na empresa. “As 
novas formas de trabalho, a 
ascensão do home office e a 
pandemia, fizeram com que 
o colaborador valorizasse 
mais seu plano de benefí-
cios. Um pacote de benefí-
cios e incentivos, além de 
motivá-los a permanecer na 
empresa, contribui para que 
haja um aumento no engaja-
mento”, explica. 
 A equipe de operações e be-
nefícios da Bematize fez um 
levantamento dos principais 
incentivos diferenciados que 
podem motivar colaborado-
res nas empresas, são eles:  
Terapia online; Plano de saú-
de ao Pet; Cartão Presente; 
Locação de veículos por apli-
cativos; Academia e ativida-
des físicas. 
   A prática de benefícios fle- 

sam prolongar a vida útil do 
equipamento e reduzir o 
tempo de inatividade da pro-
duzindo, monitorando as 
grandezas elétricas e utili-
zando o conceito da conec-
tividade em nuvem. Para is-
so, a empresa oferece a fer-
ramenta digital ABB Ability 
EDCS (Sistema de Controle 
de Distribuição Elétrica), que 
gerencia  energia, monitora o 
ciclo de vida do disjuntor, 
cria alarmes para eventos 
pré-definidos e gera relató-
rios para monitoramento em 
uma plataforma digital. 
   É uma solução digital, ex-
plica o executivo, para acio-
namentos eletromecânicos, 
que conecta inversores de 
frequência, motores, bombas 
e rolamentos, aumentando a 
vida útil dos equipamentos e 
elevando a produtividade. Os 
dados obtidos com a tecno-
logia são disponibilizados em 
um único portal, com uma 
plataforma de visualização 
completa, que pode ser a-
cessada de maneira remota 
de qualquer lugar. Com isso, 
a ABB adiciona vantagem di-
gital para drives de veloci-
dade variável, permitindo 
que os clientes fiquem mais 
conectados com seus ativos 
e tomem decisões ainda me-
lhores para garantir opera-
ções seguras, confiáveis e e-
ficientes. N Revista CIPA 

Evolução tecnológica da indústria de alimentos e 
bebidas no país avança de forma desigual 

Cromoterapia Incentivos diferenciados para motivar 
colaboradores nas empresas 

afirmou. E, segundo ele, a 
ABB aceitou o desafio e tem 
enfrentado frequentes mode-
los de negócios disruptivos e 
a necessidade de aprimora-
mento da cadeia completa de 
fornecimento em um ambi-
ente altamente competitivo. 
“Nós estamos liderando o 
desenvolvimento de tecnolo-
gias, assim como de produ-
tos e soluções escaláveis, 
flexíveis, permitindo ampla-
mente a integração entre a 
fabricação e todo o ecossis-
tema do setor de alimentos e 
bebidas”. 
   De acordo com Rodriguez, 
a preocupação é oferecer so-
luções viáveis para as em-
presas se adequarem à nova 
realidade e também encon-
trar caminhos para o que es-
tá por vir. “Assim, oferece-
mos sistemas que garantam 
a repetibilidade, permitindo a 
customização em massa da 
solução. Desta forma obtém-
se menor tempo de implan-
tação, permitindo que produ-
tos frescos, novos e seguros 
sejam oferecidos na pratelei-
ra, valorando a sustentabili-
dade da escalabilidade”. 
   Sistemas de medição, mo-
nitoramento e controle de e-
nergia 
   Como forma de aumentar a 
eficiência e produtividade, a 
ABB tem, segundo Rodri- 
guez, várias soluções para 
qualidade de energia que vi-  

 

 

Norminha 645, 14/10/2021 
  A produtividade na indústria 
de alimentos e bebidas deve 
ser medida não apenas pelo 
aumento do volume de pro-
dução, mas principalmente 
pelo desempenho, eficiência, 
manutenção mais baixa e in-
dicadores de processo de fle-
xibilidade operacional. A im-
plementação do conceito da 
Indústria 4.0 não é só uma 
tendência, mas uma realida-
de. O papel da digitalização e 
automação nesse processo é 
conectar dispositivos e sim-
plificar o acesso à informa-
ção. Isso permite o conceito 
de “detectar, analisar, agir”. 
Sensores e soluções de co-
nectividade fornecem acesso 
a dados que são analisados 
para fornecer recomenda-
ções com as quais os fa-
bricantes podem atuar para 
melhorar o desempenho de 
produção. 
   Para o Head of Food & Be-
verage da ABB Eletrificação 
Brasil, Juan Rodriguez, essa 
é a tendência da indústria do 
setor alimentício e de bebi-
das, embora haja grandes 
disparidades no desenvolvi-
mento entre as empresas no 
país. Durante o webinar 
“Tendências em Eletrificação 
Industrial no Segmento de 
Alimentos e Bebidas”, reali-
zado pela ABB, o executivo 
falou sobre as novas tendên-
cias dos hábitos de consumo, 
surgidos durante a pandemia 
do coronavírus, e que, se-
gundo ele, estão ditando ten-
dências. 
   “Vemos que os consumi-
dores estão mais voltados 
para o comércio eletrônico e 
as fábricas buscam atender 
esses clientes com produtos 
hiper customizados e desen-
volvendo logísticas para ga-
rantir a satisfação de todos”, 
 
 
 

 

xíveis já é realidade em mui-
tas empresas. Deixar que o 
colaborador escolha seu pró-
prio benefício também é uma 
forma de motivar e reter ta-
lentos nas organizações. Em 
uma pesquisa realizada pela 
Bematize, 71,43% entre 73 
mil colaboradores de 14 em-
presas, declararam que po-
der escolher o benefício de 
acordo com a sua necessi-
dade é um dos principais 
motivos de permanência na 
empresa. 
   Saiba mais: 
   www.bematize.com.br. N 

http://www.norminha.net.br/
http://www.pharol-rh.com.br/
https://www.kaefy.com.br/
https://revistacipa.com.br/evolucao-tecnologica-da-industria-de-alimentos-e-bebidas-no-pais-avanca-de-forma-desigual/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.bematize.com.br/
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Trabalho das 
marisqueiras 
é abordado 
em artigo 

publicado na 
RBSO 

 
Estudo traz dados coletados 

na Bahia 
Norminha 645, 14/10/2021 
Pesquisadores publicam arti-
go de pesquisa sobre a pre-
valência de distúrbios mus-
culoesqueléticos e seus prin-
cipais fatores de risco em ca-
tadoras de marisco em uma 
comunidade da região. Texto 
está disponível na página da 
Revista Brasileira de Saúde 
Ocupacional (RBSO), no site 
SciELO.   
   Segundo dados apresenta-
dos no artigo, as atividades 
laborais desempenhadas pe-
las catadoras de marisco ge-
ram sobrecarga articular e 
muscular em diversas regi-
ões do corpo, podendo acar-
retar o surgimento de distúr-
bios musculoesqueléticos. 
   Para a realização do estu-
do, 139 mulheres, entre 44 e 
45 anos de idade, foram en-
trevistadas. Todas relataram 
dores musculoesqueléticas e 
as principais queixas esta-
vam relacionadas à região 
das costas. Entre os princi-
pais fatores de risco eviden-
ciados estão o excesso de 
movimento, muito tempo de 
trabalho com sobrecarga nos 
membros superiores, a falta 
de descanso e o ritmo de tra-
balho acelerado. 
   Para os autores, os distúr-
bios musculoesqueléticos in-
fluenciam na força de tra-
balho das marisqueiras. Cau-
sam impactos consideráveis 
nas condições socioeconô-
micas dessas trabalhadoras 
e de suas famílias, à medida 
que elas dependem do bom 
condicionamento físico para 
manter suas atividades labo-
rais. 

 
   Saiba mais 
   Leia, na íntegra, o artigo de 
pesquisa “Sintomas muscu-
loesqueléticos em catadoras 
de marisco”. Esses e outros 
assuntos você encontra nas 
páginas da RBSO no site 
SciELO e no Twitter. N 

Norminha 645, 14/10/2021 
   Alguma das vezes, se ouve 
dizer que determinada fun-
ção causa stress, descontro-
le emocionais e possível con-
dição de “Ausência de So-
no”, entre outros. Fisiologi-
camente, podemos concei-
tuar “Sono” como, estado 
caracterizado por supressão 
da vigília, desaceleração do 
metabolismo, relaxamento 
muscular e diminuição da ati 

vidade sensorial. 
   Entretanto, o Sono, que é um recurso fi-
siológico de recuperação de energia, des-
canso e momento de desconexão com o “u-
niverso”, pode também ser um risco po-
tencial para algumas atividades que re-
queiram dedicação ao estado de alerta, du-
rante a execução da função. Dentre as pro-
fissões cujo o labor requer esta condição, po-
demos citar a operação e condução de má-
quinas em geral, principalmente agrícolas, 
caminhões de qualquer tipo de transporte, 
veículos de grande e médio porte de trans-
porte de passageiros e até mesmo veículos 
de uso pessoal de cargos executivos.    
   É sabido afirmar que, muitas organizações 
empresariais possuem políticas de controle 
médico e avaliações clinicas, de modo a res-
guardar a prevenção, por diagnóstico preco-
ce, que minimizam a ocorrência de eventos 
indesejáveis (acidentes), inclusive o PCMSO 
(Programa de controle médico de saúde ocu-
pacional). Porém o fator “SONO”, geralmente 
não estão contemplados nesses programas e 
diagnósticos clínicos. Por isso, neste artigo 
será abordado o tema DIAGNÓSTICO DO SO 
NO, fator esse que possibilita de forma fácil, 
rápida e de baixo custo a avaliação da pré-
disposição de pessoas ao sono, durante as 
atividades laborais (Síndrome de Apnéia Obs-
trutiva do Sono - SAOS) 

 
   O diagnóstico consiste na análise de pré di-
agnóstico médico, que permite a mensuração 
dos índices que permeiam a possibilidade de 
incidências da Síndrome de Apnéia Obstrutiva 
do Sono (SAOS), conforme RESOLUÇÃO Nº 
267 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2008, que esta-
belece os seguintes parâmetros; 
   PARÂMETROS OBJETIVOS: hipertensão ar-
terial sistêmica, índice de massa corpórea, 
perímetrocervical, classificação de Malam-
patti modificado; 
   PARÂMETROS SUBJETIVOS: sonolência ex-
cessiva medida por meio da Escala de Sono-
lência de Epworth.  
   Serão considerados indícios de distúrbios 
de sono, de acordo com os parâmetros aci-
ma, os seguintes resultados: 
   - Hipertensão Arterial Sistêmica: pressão 
sistólica > 130mmHg e diastólica > 85m 
mHg; 
   - Índice de Massa Corpórea (IMC): > 30kg/ 
m2; 
   - Perímetro Cervical (medido na altura da 
cartilagem cricóide): homens >45cm e mu-
lheres >38cm; 
   - Classificação de Malampatti modificado: 
classe 3 ou 4;  
   - Escala de Sonolência Epworth: > 12. 
   O candidato  que apresentar  escore na es- 
 
 
 

 

DIAGNÓSTICO DO SONO 
LABORAL 

cala de sonolência de Epworth maior ou igual 
a 12 (>12) e/ou que apresentar dois ou mais 
indícios objetivos de distúrbios de sono, a cri-
tério médico, poderá ser aprovado tempora-
riamente ou ser encaminhado para avaliação 
médica específica e realização de polissono-
grafia (PSG). 

 

 
   É necessário esclarecer, que este tipo de 
trabalho, deve ter como objetivo o pré dia-
gnóstico para planejamento preventivo, e não 
servir como critério de reprovação do pro-
fissional a função. O DIAGNÓSTICO DO SONO, 
permite a empresa, planejar escalonamento 
de horários em turnos, considerando os pro-
fissionais com maior predisposição ao sono 
durante a atividade, implementação de pro-
gramas de monitoramento individual por te-
lemetria de bordo e ainda a limitação de ho-
rários de viagens, para os casos de funções 
executivas. 
 O DIAGNÓSTICO DO SONO, pré-disposição ao 
sono, durante as atividades laborais, não tem 
associação a indivíduos que não disfrutaram 
de período habitual de sono, e no dia poste-
rior, apresente indisposição ao trabalho. 
   O método do diagnóstico, deve ser realiza-
do por profissional com proficiência no as-
sunto, sob responsabilidade médica, que ao 
final da análise irá atestar se os índices e re-
sultados encontrados, são fatores potenciais 
a integridade do trabalhador, durante suas a-
tividades habituais.  
   Com os resultados dos índices individuais 
ou coletivos dos indivíduos, possibilita a orga-
nização, planejar e minimizar o potencial de 
acidentes. N (Texto original – Caio Tenedini) 
 

 

Norminha 645, 14/10/2021 
  As empresas integrantes do 
Grupo 1 (com faturamento a-
nual superior a R$ 78 mi-
lhões) começaram o envio 
dos eventos de Segurança e 
Saúde do Trabalho no eSo-
cial ontem, quarta-feira, dia 
13 de outubro. Este prazo foi 
estabelecido em julho quan-
do publicada a Portaria Con-
junta SEPRT/ RFB/ME nº 71 
que adiou essa obrigatorie-
dade do mês de junho para 
outubro. De acordo com o 
Coordenador do GT-Confe-
derativo do eSocial, José Al-
berto Maia, depois de uma 
prolongada espera, final-
mente as organizações pas-
sarão a adotar o eSocial para 
informar os dados de SST. 
Maia relembra a longa jorna-
da do eSocial até aqui, afir-
mando que se está apenas 
no ponto de largada. “A partir 
de agora, começaremos a ti-
rar proveito de um sistema 
de larga cobertura que con-
tribuirá de forma decisiva pa-
ra as melhorias das condi-
ções de Segurança e Saúde 
no Trabalho em nosso país”, 
ressaltou o auditor fiscal do 
Trabalho. 
   As informações de Saúde e 
Segurança no Trabalho a se-
rem encaminhadas pelas 
empresas ao eSocial estão 
consolidadas em três even-
tos: S-2210 – Comunicação 
de Acidente de Trabalho, S-
2220 – Monitoramento da 
Saúde do Trabalhador, S-
2240 – Condições Ambien-
tais do Trabalho – Agentes 
Nocivos. 
   O advogado com formação 
em SST pela OIT, Orion Sávio 
Santos de Oliveira, coorde-
nador-Geral de Benefícios de 
Risco e Reabilitação Profis-
sional na Secretaria de Pre- 
vidência do Ministério do 
Trabalho e Previdência, des-
taca sobre o processo de 
simplificação do eSocial, que 
a partir de 2019, trouxe mais 

facilidade no preenchimento 
das informações. “A simplifi-
cação do eSocial decorreu da 
ampla revisão da legislação 
relacionada à SST que esta-
mos vivenciando. Especifica-
mente a revisão das Normas 
Regulamentadoras, com o o-
bjetivo de atualizar, desburo-
cratizar e simplificar tal le-
gislação, que há muito não 
era revisitada. Nesse contex-
to, a opção foi, no primeiro 
momento, restringir os even-
tos de SST no eSocial aos es-
senciais para o cumprimento 
das obrigações previdenciá-
rias que compõem o projeto, 
ou seja, o PPP e a CAT. As-
sim, as informações que de-
corriam diretamente da le-
gislação trabalhista foram 
retiradas do projeto até que 
seja concluída esta etapa de 
revisão das NRs”, destaca o 
coordenador-geral. Orion é o 
entrevistado de capa da edi-
ção 358 (outubro) da Revista 
Proteção, quando falou sobre 
o atual momento das em-
presas em relação à sua a-
desão ao novo sistema ele-
trônico, bem como possíveis 
impactos que a mudança de-
ve trazer. 
   O cronograma de implan-
tação do eSocial (conforme 
tabela abaixo) seguirá com 
as entidades empresariais 
com faturamento anual de 
até R$ 78 milhões e que não 
sejam optantes pelo Simples 
Nacional (Grupo 2) e com os 
empregadores optantes pelo 
Simples Nacional, pessoa fí-
sica (exceto doméstico), pro-
dutor rural PF e entidades 
sem fins lucrativos (Grupo 3) 
iniciando a prestação das in-
formações de SST ao eSocial 
no dia 10 de janeiro de 2022. 
Por fim, o Grupo 4 (órgãos 
públicos e organizações in-
ternacionais) passa a cum-
prir a obrigatoriedade em 11 
de julho de 2022. 

N 

 

 

Obrigatoriedade do envio dos 
eventos de SST no eSocial começa 

http://www.norminha.net.br/
https://www.scielo.br/j/rbso/a/DFrWcBs6hNjNH6Q3GR9SHZQ/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rbso/a/DFrWcBs6hNjNH6Q3GR9SHZQ/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rbso/a/DFrWcBs6hNjNH6Q3GR9SHZQ/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rbso/a/DFrWcBs6hNjNH6Q3GR9SHZQ/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rbso/a/DFrWcBs6hNjNH6Q3GR9SHZQ/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rbso/
https://twitter.com/RBSOinforma
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Para todo o Brasil, Unicamp disponibiliza 
8 cursos gratuitos on-line 

Norminha 645, 14/10/2021 
        A Escola de Extensão da 
Unicamp, em parceria com a 
plataforma Coursera, oferece 
8 cursos gratuitos para estu-
dantes de todo o Brasil. Para 
ter acesso ao programa edu-
cacional, basta o interessado 
criar uma conta no site. 
   Para receber o certificado 
de conclusão é necessário 
pagar uma taxa, devido à ve-
rificação de identidade. No 
entanto, o estudante que não 
tenha condições financeiras 
de arcar com o custo pode 
requerer auxílio para a emis-
são. 
   Com conteúdo criado por 
docentes da Universidade 
Estadual de Campinas, a Es-
cola de Extensão da Unicamp 
oferece dezenas de outros 
programas de ensino para 
quem já se graduou. 
   Abaixo, conheça os cursos 
livres atualmente disponí-
veis. As informações estão 
na plataforma Coursera. 
Princípios Gerais da Técnica 
do Violino e da Viola de Arco 
  Esse curso visa fornecer in-
formações sobre aspectos 
básicos da técnica do violino 
e da viola de arco. Ao longo 
de 18 aulas, com duração 
média de 7 minutos cada, 
serão abordados temas co-
mo posicionamento do ins-
trumento, maneiras de posi-
cionar a mão esquerda, co-
mo segurar o arco, como e-
xecutar os principais golpes 
de arco, como estudar mu-
danças de posição, etapas 
para desenvolvimento do vi-
brato e sugestões para a or-
ganização  do  estudo  diário 

 
Programas nas áreas da arte, tecnologia, administração, 

saúde e educação. Crédito: Antoninho Perri/Unicamp 

do instrumento. 
A Complexidade Sensível: 
Um Paralelo Entre Arte e 

Videogames 
   Este curso oferece respal-
do aos interessados em atuar 
como desenvolvedores, pes-
quisadores e docentes na á-
rea dos jogos, tendo como 
foco o entendimento destes 
como partes integrantes da 
cultura contemporânea e do 
cenário artístico atual. 

 
Programas nas áreas da arte, 

tecnologia, administração, 
saúde e educação 

   Serão apresentados con-
ceitos fundamentais às dis-
cussões dos videogames vis-
tos como expressões cultu-
rais e artísticas. Através de 
videoaulas, leituras reco-
mendadas, entrevistas com 
especialistas, exercícios re-
flexivos e discussões em 
grupo 

MSA lança cartilha gratuita de 
melhores práticas para definição 
dos equipamentos de segurança 

para trabalho em altura 

 Introdução ao 
Desenvolvimento de 

Aplicativos para Dispositivos 
Android 

   Este curso tem como obje-
tivo propiciar um primeiro 
contato com a Programação 
para Dispositivos Móveis que 
operam na plataforma An-
droid. O Android Studio será 
utilizado como ambiente de 
desenvolvimento desde o iní-
cio do curso e você receberá 
dicas de como obter ajuda 
quando alguma tarefa estiver 
consumindo mais tempo do 
que o necessário. Ao solucio-
nar problemas por conta pró-
pria, você irá adquirir a au-
tonomia necessária para 
concluir projetos de progra-
mação. 

Alfabetização Midiática 
Informacional e Diálogo 
Intercultural – Unesco e 

Unicamp 
   Este curso quer pensar jun-
to com você sobre um fenô-
meno recente no Brasil, que 
é a presença de uma grande 
quantidade de informação 
via mundo digital. Vamos 
mostrar diferentes caminhos 
do que podemos fazer com 
essa quantidade incrível de 
mídias e como participar da 
construção de conteúdo digi-
tal de maneira sóbria e segu-
ra. 

Saúde Baseada em 
Evidências 

   Por que as informações na 
área da saúde são tão confli-
tantes? Existe algum lugar 
em que a informação sobre 
saúde é confiável? O que de-
vo considerar ao deparar 
com alguma novidade que 
parece mágica? Como o sis-
tema de saúde é afetado por 
essas questões? Essas e ou-
tras perguntas nortearam o 
curso Saúde Baseada em E-
vidências. 
   Além dessas reflexões, são 
apontados aspectos sobre o 
desenvolvimento de pesqui-
sas médicas que fornecem 
subsídios para uma interpre-
tação  mais apurada  dos fa- 

dos fatos. 
Revisão Sistemática e Meta-

Análise 
   Este curso introduz um tipo 
de estudo conhecido por re-
visão sistemática e esmiúça 
cada uma de suas etapas: 
estruturar perguntas factí-
veis, organizar buscas por e-
vidências científicas, sele-
cionar artigos de maneira 
confiável, coletar dados dos 
artigos selecionados, avaliar 
a qualidade da evidência dis-
ponível, sintetizar o conjunto 
de evidências, atribuir confi-
ança na síntese e divulgar no 
ambiente científico. 

 
Crédito: Pexels/Oladimeji Ajegbile 
Conteúdo criado por docentes 
da Universidade Estadual de 

Campinas 
Cosmetologia em Prol do 

Envelhecimento com Saúde 
e Beleza 

   Esse curso foi planejado 
com muito cuidado e dedica-
ção visando trazer conheci-
mentos clássicos e atuais so-
bre o processo de envelhe-
cimento, produtos cosméti-
cos e as múltiplas vias de a-
tuação de substancias ativas 
aplicadas em produtos para 
prevenção e atenuação dos 
sinais de envelhecimento da 
pele. 

Conceitos Básicos de 
Logística e Supply Chain 

   Neste curso o aluno irá de-
senvolver habilidades que 
permitam criar soluções para 
problema operacionais típi-
cos usando conceitos bási-
cos da Logística e do Supply 
Chain: Transporte, Estoques, 
Informação e Nível de servi-
ço. 
   Transporte e Distribuição: 
O aluno irá analisar a deman-
da e oferta de transporte, os 
custos e modais disponíveis 
e desenvolver uma solução 
de distribuição integrada ao 
demais componentes da ca-
deia de suprimentos. 

 
   Com parceria da Universi-
dade Estadual de Campinas 
(Unicamp), a inscrição, a rea-
lização do curso, a emissão e 
o pagamento do certificado 
são feitos diretamente na 
plataforma Coursera. N 

Norminha 645, 14/10/2021 
   Queda em altura é uma das 
maiores causas de mortes de 
trabalhadores no Brasil e no 
mundo. Para auxiliar as em-
presas no momento da esco-
lha de equipamentos de se-
gurança para trabalho em al-
tura, a MSA Safety Brasil  
lançou uma cartilha que bus-
ca auxiliar de forma descom-
plicada com boas práticas de 
segurança. 
   A NR-35, norma que esta-
belece os requisitos mínimos 
e as medidas de proteção 
para o trabalho em altura, 
está em vigor desde 2012, 
ou seja, há menos de dez a-
nos. No entanto, segundo 
Renan Azevedo, Gerente de 
Produto para Proteção Contra 
Queda, muitos profissionais 
que lidam com o trabalho em 
locais altos (com mais de 2 
metros de altura) tiveram sua 
formação antes da norma 
entrar em vigor e, por esta 
razão, estão em constante 
processo de atualização. 
   Desta forma, a MSA desen-
volveu a cartilha voltada à 
conscientização e esclareci-
mento sobre os riscos, pro-
cedimentos e materiais de 
segurança envolvendo o tra-
balho em altura, com o ob-
jetivo de auxiliar indústrias, 
empresas e trabalhadores 
autônomos a escolherem o 
melhor sistema de proteção 
individual contra a queda 
(SPIQ), de acordo com a sua 
atividade. 

 
 A cartilha é dividida em qua-
tro sessões, e o profissional 
pode, ao final da leitura, 
montar o seu sistema indivi-
dual contra a queda de forma 
adequada e segura. A pri-
meira parte trata dos Fun-
damentos da Segurança para 
o Trabalho em Altura, a  se-
gunda sessão é dedicada aos 
Cinturões de Segurança, a 
parte seguinte define os ele-
mentos de ligação (disposi-
tivo conectado ao cinturão do 
tipo paraquedista que prende 
o trabalhador a um ponto de 
ancoragem), como os tala-
bartes de segurança, trava-
queda deslizantes e trava-
queda retrátil, e na seção fi-
nal, são discutidos os sis-
temas de ancoragem, termo 
originado das atividades de 
navegação, que em um sen-
tido mais amplo da palavra 
significa sustentar, tornar fir-
me, fixar. 
   Para acessar o material, 
entre em: 
https://br.msasafety.com/tra
balhoemaltura#download N 

 

  

http://www.norminha.net.br/
https://www.unicamp.br/unicamp/
https://www.unicamp.br/unicamp/
https://www.unicamp.br/unicamp/
https://www.coursera.org/
https://br.msasafety.com/trabalhoemaltura#download
https://br.msasafety.com/trabalhoemaltura#download
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 645, 14/10/2021 
 A Aurora Alimentos conquis-
tou reconhecimento na 2ª e-
dição do Prêmio Acic/Uno-
chapecó de Sustentabilidade 
com o projeto Tampinha Vo-
luntária, desenvolvido pela 
Fundação Aury Luiz Bodane-
se (Falb), informou a empre-
sa na semana passada. 
   A iniciativa foi da Associa-
ção Comercial e Industrial de 
Chapecó (Acic), por meio do 
Núcleo de Sustentabilidade, 
e da Universidade Comunitá-
ria da Região de Chapecó (U-
nochapecó). O evento reuniu 
um pequeno público no Salão 
Nobre da Unochapecó, en-
quanto um número mais ex-
pressivo de pessoas acom-
panhou on-line, YouTube. 
 Com o projeto Tampinha Vo-
luntária, a Aurora Alimentos 
conquistou o 4º lugar na ca-
tegoria “grande empresa”. 
Estiveram no evento a dire-
tora administrativa da Falb, 
Sonara Ramos, a educadora 
ambiental da Falb Darcivana 
Squena e a coordenadora do 
setor de Comunicação Social 
da Aurora, Jaqueline Sch-
mitt. 
   O case que levou a Aurora 
a conquistar o reconheci-
mento, através da Falb, visa 
promover a sustentabilidade 
por meio do voluntariado e, 
desde 2020, estimula mais 
de 40 mil empregados a doa-
rem  tampinhas  de  plástico 
em   coletores   apropriados 

 que são dispostos dentro das 
unidades da cooperativa. De-
pois, o material é vendido pa-
ra empresas de reciclagem e 
os recursos financeiros arre-
cadados atendem os empre-
gados e familiares da Aurora 
em casos de vulnerabilidade 
e situação de emergência 
como saúde, alimentação e 
desastres naturais. 
   A diretora administrativa 
da fundação destacou que as 
unidades da Aurora vêm coo-
perando intensamente com o 
projeto que, somente em 
2020, coletou e encaminhou 
para reciclagem mais de 4 
toneladas de tampinhas 
plásticas, obtendo um retor-
no financeiro significativo. 
   “O público-alvo (emprega-
dos, voluntários, familiares e 
comunidade) é incentivado a 
praticar a logística reversa 
com a coleta de tampinhas 
de plástico, despertando a 
consciência para o destino 
correto de resíduos e para o 
ato de separar/reciclar. Esta-
mos  felizes  com  resultados 
tão  expressivos  e,  agora, 
mais felizes  ainda com esse 

Aurora conquista Prêmio de Sustentabilidade 
pelo projeto Tampinha Voluntária 

prêmio que reconhece a im-
portância de contribuirmos 
com a sustentabilidade e o 
futuro do nosso planeta”, 
disse Sonara Ramos. 
  Ao todo, 17 empresas rece-
beram o troféu da 2ª edição 
do Prêmio Acic/Unochapecó 
de Sustentabilidade. A entre-
ga da premiação foi feita pelo 
presidente da Acic, Nelson 
Akimoto, pelo reitor da Uno-
chapecó, Claudio Jacoski, e 
pelo diretor de Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo 
da Prefeitura de Chapecó, 
Nadir José Cervelin. 
   A iniciativa visa premiar as 
melhores práticas de susten-
tabilidade das empresas e 
entidades associadas à Acic. 
Também busca estimular a 
elaboração e a divulgação de 
práticas sustentáveis, forta-
lecendo o uso de indicadores 
de gestão baseados na sus-
tentabilidade, além de incen-
tivar as empresas e entida-
des a alinharem suas práti-
cas de gestão aos Objetivos 
do Desenvolvimento Susten-
tável (ODS), entre outros as-
pectos. N Carnetec 

Salário de gestantes afastadas durante 
pandemia pode ser pago pelo INSS 

Norminha 645, 14/10/2021 
      A Justiça Federal de pelo 
menos seis estados determi-
nou que a União e o Instituto 
Nacional do Seguro Social (IN 
SS) paguem o salário de ges-
tantes afastadas do trabalho 
presencial que exercem ati-
vidades que não podem ser 
feitas de forma remota. A Lei 
14.151, em vigor desde maio 
deste ano, obriga o afasta-
mento de funcionárias grávi-
das do trabalho presencial 
até enquanto durar o estado 
de emergência de saúde pú-
blica em decorrência do co-
ronavírus sem qualquer pre-
juízo à sua remuneração. 
   A lei, que não estabelece 
diretrizes para os cargos que 
só podem ser desenvolvidos 
de forma presencial, conti-
nua valendo mesmo que as 
grávidas tenham sido imuni-
zadas. Neste caso, os salá-
rios têm sido pagos pelos 
empresários. “Isso trouxe i-
números problemas princi-
palmente para as pequenas 
empresas. Muitas já estão 
passando por uma situação 
complicada e têm que arcar 
sozinhas com o benefício 
concedido às funcionárias 
afastadas e com o salário do 
trabalhador contratado para 
substituí-las”, comenta o ad-
vogado especialista em Di- 

 

 
Advogado especialista em Direito do Trabalho Empresarial 

orienta empresários acionarem a Justiça 

reito do Trabalho Empresarial 
Fernando Kede. 

 
Lei determinou afastamento de 
gestantes até enquanto durar a 

pandemia (Foto: Freepik) 
   Muitos empresários estão 
recorrendo à Justiça Federal 
para que a União e o INSS ar-
quem com os custos das 
gestantes afastadas. “A Jus-
tiça Federal de São Paulo, 
Minas Gerais, Espírito Santo, 
Tocantins, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul já emiti-
ram decisões favoráveis para 
que o INSS assuma os en-
cargos e pague o salário-ma-
ternidade”, comenta. 
   Nas sentenças, os magis-
trados entenderam que não é 
lícito transferir exclusiva-
mente para o empregador a 
responsabilidade de pagar as 
despesas enquanto a ges-
tante está afastada. Em al-
guns casos, os juízes argu-
mentam que deixar o ônus 
com os empresários contri-
bui para impor ainda mais 
restrições às mulheres no 
mercado de trabalho. “As 
empresas podem acionar a 
Justiça Federal e os magis-
trados estão bem sensíveis à 
causa. A tendência é que ha-
ja o estabelecimento de uma  

Congresso SST 
2021 contará 
com palestras 

técnicas 
gratuitas 

Norminha 645, 14/10/2021 
 Começa na próxima semana 
o Congresso Brasileiro de 
Saúde e Segurança no Tra-
balho 2021. Em sua quarta 
edição, o maior congresso 
multidisciplinar prevencio-
nista do Brasil terá uma se-
mana de duração, sendo rea-
lizado de 18 a 22 de outubro. 
Pelo segundo ano consecuti-
vo, o evento se adequa à re-
alidade ocasionada pela pan-
demia de Covid-19, ocorren-
do em formato virtual, opor-
tunizando que ainda mais 
pessoas tenham acesso a 
palestras com especialistas 
renomados da área de SST, 
que irão compartilhar seus 
conhecimentos e experiên-
cias. As inscrições podem 
ser realizadas pelo site: 
   www.sst2021.com.br. 
   Assinantes da Revista Pro-
teção contam com 50% de 
desconto. 

N 

jurisprudência para nortear 
futuras decisões”, completa. 
   Retorno pode acontecer em 
breve 
   A Câmara dos Deputados 
aprovou na quarta-feira (06/ 
10) o Projeto de Lei 2058/ 
2201 que estabelece uma sé-
rie de medidas sobre o tra-
balho de gestantes durante a 
pandemia, entre elas, o retor-
no ao trabalho presencial. A 
proposta ainda será enviada 
ao Senado. 
   Se aprovada, o empregador 
poderá manter a funcionária 
grávida em regime de teletra-
balho ou pedir que ela retorne 
após o encerramento do es-
tado de emergência de saúde 
pública; após completar o ci-
clo vacinal conforme normas 
do Ministério da Saúde; se re-
cusar a se vacinar com termo 
de responsabilidade; e se 
houver aborto espontâneo 
com recebimento da salário-
maternidade nas duas sema-
nas de afastamento garanti-
das pela CLT. 

N 

 
Fernando Kede é advogado 

especializado em 
Direto do Trabalho Empresarial 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/101596
http://www.sst2021.com.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.softworksepi.com.br/
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Norminha 645, 14/10/2021 
 Diante da vacinação contra a 
covid-19, o retorno gradual 
do trabalho presencial come-
ça a ser cada vez mais acen-
tuado. Este movimento tam-
bém está sendo registrado 
no setor de turismo de negó-
cios. Um levantamento reali-
zado pelo buscador Kayak 
mostra que 46% dos brasi-
leiros devem retomar as via-
gens corporativas até o co-
meço de 2022. Para 23,9% 
dos mil entrevistados, essas 
viagens retornarão até o fim 
deste ano, enquanto 22,1% 
acreditam que isto aconteça 
até o início de 2022. A pes-
quisa apontou ainda que, pa-
ra quase 14% dos entrevis-
tados, as viagens corporati-
vas já voltaram. As informa-
ções são da travel tech Onfly, 
enviadas à imprensa na se-
mana passada. 
   Com esse cenário, as em-
presas do segmento come-
çam a esboçar reação positi-
va, faturando R$ 351 mi-
lhões, o que corresponde a 
um avanço de 252,6% na 
comparação anual, segundo 
a Associação Brasileira de A-
gências de Viagens Corpora-
tivas (Abracorp) em balanço 
de julho. Uma delas é a Onfly, 
de Minas Gerais, que na pan-
demia conseguiu crescer 
três vezes em volume tran-
sacionado e em receita, e 
cuja pretensão é fechar 2021 
com R$ 40 milhões de volu-
me transacionado. 
Desde o início do ano, sem-
pre ampliando o número de 
funcionários e a carteira de 
clientes, sabendo agora que 
o momento é de “retomada 
explosiva”, seu propósito é 
estreitar os laços com forne-
cedores e empresas que pre-
cisam digitalizar seus pro-  
cessos  de  viagens e  reem- 

 
Setor de turismo estima que 46% 
dos brasileiros retomarão viagens 

corporativas até início de 2022 
bolsos, livrando-se, assim, 
das ineficiências com solici-
tação de viagens a trabalho e 
reembolsos nas empresas, 
entre outros fatores que ge-
ram mais produtividade e e-
conomia para todos os en-
volvidos, conforme explicou 
Marcelo Linhares, CEO da 
Onfly. “O objetivo é gerar 
mais produtividade aos cola-
boradores e economicidade 
às pessoas jurídicas.” 

 
   Segundo o executivo, a re-
tomada das atividades de vi-
agens e turismo pós-covid-
19 está sendo acompanhada 
de uma disruptura provocada 
pela indispensável digitaliza-
ção. Depois de registrar fatu-
ramento de R$ 8,5 milhões 
em 2020, a expectativa é fe-
char 2021 com um cresci-
mento cinco vezes maior. “O 
fato de investirmos em ativos 
digitais únicos, sem legados, 
totalmente centrados nas ne-
cessidades dos viajantes, 
dos gestores e dos seus res-
pectivos acionistas, nos co-
loca de forma diferenciada 
no mercado, atualmente ca-
rente de inovação e excessi-
vamente comoditizado, sem 
a dependência de terceiros”, 
disse Linhares. N Carnetec 

Recolhimento do adicional de RAT 

 
Entrega do EPI seria suficiente para o não pagamento do 

adicional do RAT - Riscos Ambientais do Trabalho? 

Norminha 645, 14/10/2021 
 Muitos contribuintes ficaram 
assustados recentemente 
com uma informação no site 
da Receita Federal, onde o 
órgão teria constatado “indí-
cios de informações indevi-
das no GILRAT, que trata da 
contribuição para o Grau de 
Incidência de Incapacidade 
Laborativa Decorrente dos 
Riscos Ambientais do Traba-
lho, enviado nas GFIPs”. 
   Os dados indicariam uma 
suposta falta no recolhimen-
to dessa contribuição por 
parte de 6.953 empresas, to-
talizando R$ 284 milhões[3]. 
https://www.gov.br/receitafe
deral/pt-
br/assuntos/noticias/2021/s
etembro/receita-federal-
notificara-e...  
   Por essa razão, muitas em-
presas podem ter dúvidas re-
lacionadas aos seus colabo-
radores que prestam serviço 
em condições especiais e 
prejudiciais à saúde ou à in-
tegridade física (ruído), a fim 
de saber se essa exposição 
obriga (ou não) a empresa ao 
recolhimento do adicional 
para financiamento do bene-
fício (alíquota RAT/SAT/GIL 
RAT), ainda que seja forne-
cido EPI - Equipamento de 
proteção individual aos refe-
ridos colaboradores. 
 Primeiramente, cumpre-nos 
ressaltar que a decisão no 
STF no ARE 664.335 se a-
presenta como cerne baliza-
dor da atuação recente da RF 
B, bem como dos questiona-
mentos suscitados pelos 
contribuintes. 
   Referida decisão, definiu 
que “na hipótese de exposi-
ção do trabalhador a ruído a-
cima dos limites legais de to-
lerância, a declaração do 
empregador, no âmbito do 
Perfil  Profissiográfico  Previ- 

denciário (PPP), no sentido 
da eficácia do Equipamento 
de Proteção Individual - EPI, 
não descaracteriza o tempo 
de serviço especial para apo-
sentadoria”. 
   Contudo, mostra-se impor-
tantíssimo destacar que ape-
nas em 12/11/2019 foi publi-
cado ato administrativo com 
efeito vinculante para aplica-
ção do tema fixado e decidi-
do no ARE 664.335. 
    Assim sendo, eventual en-
tendimento idêntico àquele 
emanado pelo STF no ARE 
664.335, teoricamente ape-
nas pode surtir efeito entre o 
contribuinte e à SRFB, a par-
tir do momento em que haja 
clara regulamentação, seja 
por Instrução Normativa, Ato 
Declaratório[1] ou enuncia-
do[2]. Vejamos: 
   O SUBSECRETÁRIO-GERAL 
DA RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o Anexo I da 
Portaria RFB nº 1.098, de 8 
de agosto de 2013, e tendo 
em vista o disposto no art. 
292 da Instrução Normativa 
RFB nº 971, de 13 de no-
vembro de 2009, declara: 
   Art. 1º Ainda que haja ado-
ção de medidas de proteção 
coletiva ou individual que 
neutralizem ou reduzam o 
grau de exposição do traba-
lhador a níveis legais de tole-
rância, a contribuição social 
adicional para o custeio da 
aposentadoria especial de 
que trata o art. 292 da Ins-
trução Normativa RFB nº 
971, de 13 de novembro de 
2009, é devida pela empre-
sa, ou a ela equiparado, em 
relação à remuneração paga, 
devida ou creditada ao segu-
rado empregado, trabalhador 
avulso ou cooperado de co-
operativa de produção, sujei-
to a condições especiais, nos  

casos em que não puder ser 
afastada a concessão da a-
posentadoria especial, con-
forme dispõe o § 2º do art. 
293 da referida Instrução 
Normativa. 
   Ocorre que, a partir de 
2019, a Receita Federal do 
Brasil (RFB) passou a inter-
pretar uma decisão tomada 
pelo Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) tomada no julga-
mento do ARE 664.335, com 
acórdão publicado em feve-
reiro de 2015, de forma mais 
ampla do que o de fato deci-
dido. 
   Na tese, fixada (após ex-
tensa discussão no plenário), 
o STF estabeleceu que a sim-
ples declaração da empresa 
no perfil profissiográfico pre-
videnciário (PPP), informan-
do que o equipamento de 
proteção individual (EPI) é e-
ficaz para neutralização do 
ruído acima do limite de to-
lerância, não seria suficiente 
para afastar a possibilidade 
de aposentadoria especial ao 
trabalhador. 
   A decisão não significaria, 
porém, que um colaborador 
que atue em ambiente ruído-
so tenha automaticamente 
direito ao benefício, mesmo 
que use EPI — tese que a 
RFB passou a encampar, u-
sando como justificativa exa-
tamente a decisão do STF. 
   Contudo, a interpretação 
feita pela Receita Federal a-
dvém da leitura do resumo 
do acórdão do STF, sem levar 
em conta a íntegra do ex-
tenso voto. 
   No referido voto, o ministro 
relator Luiz Fux caracteriza 
na condicional a eficácia do 
equipamento de proteção in-
dividual, mas não a afasta 
por completo: 
   “Consectariamente, a pri-
meira tese objetiva que se 
firma é: o direito à aposen-
tadoria especial pressupõe a 
efetiva exposição do traba-
lhador a agente nocivo à sua 
saúde, de modo que, se o EPI 
for realmente capaz de neu-
tralizar a nocividade não há-
verá respaldo constitucional 
à aposentadoria especial.” 
   Desta forma, podemos ter 

interpretação de que o EPI 
pode ser suficiente para a-
fastar os efeitos nocivos e 
consequentemente o direito 
a aposentadoria especial — 
e cabe ao Executivo verificar 
a eficácia informada pela 
empresa. Contudo, não é es-
se o entendimento que ve-
mos atualmente nos órgãos 
fiscalizadores. 
   Feito esse devido introito, 
nos cabe salientar que as 
mais recentes decisões no 
âmbito administrativo do 
CARF (Conselho Administra-
tivo de Recursos Fiscais), 
bem como no âmbito jurídico 
do TRF-4 (Tribunal Regional 
da 4ª Região), têm entendi-
mento que a utilização de EPI 
não elide a obrigação do re-
colhimento do adicional de 
SAT. Segundo o CARF: 
   “no caso específico do RUÍ-
DO, em consonância com o 
Auditor, já restou claro que o 
uso de EPI não atua sobre o 
agente nocivo a ponto de re-
duzir a exposição dos traba-
lhadores a níveis capazes de 
descaracterizar o tempo es-
pecial, não elidindo, portan-
to, a obrigação de recolhi-
mento do adicional de SAT, 
conforme restou plasmado 
na Súmula nº 09, da Turma 
Nacional dos Juizados Espe-
ciais Federais, do ano de 
2003, editada nos seguintes 
termos: 
   SÚMULA Nº 09 
   Aposentadoria Especial – 
Equipamento de Proteção In-
dividual O uso de Equipa-
mento de Proteção Individual 
(EPI), ainda que elimine a in-
salubridade, no caso de ex-
posição a ruído, não desca-
racteriza o tempo de serviço 
especial prestado. Brasília, 
13 de outubro de 2003. Mi-
nistro Ari Pargendler – Presi-
dente da Turma de Uniformi-
zação 
   Dessa forma, pelo entendi-
mento do CARF, a decisão 
não gera conflito com a le-
gislação previdenciária, e a-
firma que, havendo a pre-
sença do agente nocivo ruído 
no ambiente de trabalho aci-
ma do limite de tolerância, e 
o empregador utilizar equi-
pamento de proteção indivi-
dual, independentemente de  

Continua página 07/13 
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Norminha 645, 14/10/2021 
    Com certeza, você já ouviu 
essa sigla sendo falada por 
alguém, em especial para os 
servidores públicos, sejam a-
tivos ou inativos, que já te-
nham trabalhado no Regime 
Geral da Previdência Social e 
para se aposentarem junto à 
iniciativa privada, ou seja, 
junto ao Regime Próprio da 
Previdência Social, precisam 
deste documento.  
   A CTC traz a possibilidade 
de levar o tempo de um regi-
me público ou privado para o 
outro, assegurando assim a 
contagem recíproca entre o 
Regime Geral e o Regime 
Próprio de previdência social. 
A CTC deve levar com ela em 
seu teor, todos os vínculos 
empregatícios daquele perío-
do solicitado, porém, existem 
exceções que um advogado 
especialista poderá te indicar 
melhor  o  que fazer.  Mas, a- 

 

tenção, NÃO é permitida a 
contagem de tempo de con-
tribuição no regime próprio 
para o regime geral, quando 
as atividades são CONCOMI-
TANTES, ou seja, trabalhadas 
ao mesmo tempo. Bem co-
mo, não será computado por 
um regime de previdência 
social, seja ele geral ou pró-
prio, o tempo utilizado para 
concessão de aposentadoria 
para concessão em regimes 
de previdência diferentes. 
   Dúvidas? Entre em contato 
conosco! 
 

📌 Presidente Prudente - SP 

☎ 18 3903-1046 / 99742-
4659 

📌 Presidente Epitácio - SP 

☎ 18 3281-4342 / 99637-
9315 

📌 Lucélia – SP - ☎ 18 3551-
1002 / 99809-2880 

📌 Osvaldo Cruz - SP 

☎ 18 3528-1146 / 99730-

7018 

Continuação página 06/13 
eliminar ou atenuar a insalu-
bridade, fica assegurado ao 
empregado exposto ao agen-
te nocivo, o tempo de serviço 
especial prestado. 
   Nesse sentido, nos parece 
que há evidente risco de au-
tuação administrativa caso 
as empresas não façam o re-
colhimento do adicional de 
alíquota SAT, posto o órgão 
administrativo entende que 
há responsabilidade do em-
pregador com relação às 
suas obrigações para com a 
Seguridade Social, decorren-
te da presença reconhecida 
do agente nocivo ruído no 
ambiente de trabalho, acima 
do limite de tolerância, inde-
pendente da atenuação ou 
não da insalubridade decor-
rente do uso de EPI. 
   Não obstante, no que tange 
eventual irretroatividade, no 
âmbito judicial, o TRF-4 tam-
bém emanou entendimento 
similar ao do CARF. Vejamos: 
   (...) A lide apresentada no 
presente feito diz respeito à 
caracterização da aplicação 
retroativa do Ato Declaratório 
Interpretativo RFB nº 2\2019 
para abarcar fatos geradores 
ocorridos em 2016, portanto, 
anteriores a suposta mudan-
ça de entendimento do Fisco. 
(...) Portanto, para que o for-
necimento de EPI pela em-
presa prejudique o dever de 
pagamento do adicional ora 
analisado, faz-se necessário 
que seja afastada a conces-
são da aposentadoria espe-
cial. 
   Esse também era o enten- 

dimento do Fisco por ocasião 
da ocorrência dos fatos gera-
dores ora analisados. 
   No presente caso, o ADI RF 
B nº 02\2019 ora impugnado, 
baseou-se no 2º do artigo 
293 da IN RFB nº 971\2009, 
que já continha previsão de 
que a contribuição adicional 
só não seria exigida em caso 
de afastamento da conces-
são da aposentadoria espe-
cial. 
   Assim, não houve qualquer 
alteração de entendimento 
do Fisco com o Ato Declara-
tório Interpretativo SRF nº 
2\2019, posto que já havia 
previsão no mesmo sentido 
em IN RFB datada de 2009. 
   De outro lado, tanto o Tema 
355, publicado em fevereiro 
de 2015, quanto o Memo-
rando Circular Conjunto nº 2\ 
DIRSAT\INSS, dato de 23.07. 
2015 expressamente indica-
ram que nos casos de ex-
posição do segurado ao a-
gente nocivo ruído, acima 
dos limites legais de tolerân-
cia, a declaração do empre-
gador no âmbito do Perfil Pro 
fissiográfico Previdenciário 
(PPP), sobre a eficácia do E-
quipamento de Proteção In-
dividual (EPI), não descarac-
teriza o enquadramento co-
mo atividade especial para 
fins de aposentadoria espe-
cial. 
   Conclui-se, portanto, que 
não se observa qualquer o-
fensa aos princípios da irre-
troatividade, legalidade, se-
gurança jurídica e ao artigo 
24 LINDB, sendo devido o re-
colhimento do adicional GIL-
RAT (SAT) relacionado ao pe-
ríodo de 01\2016 a 12\2016. 
   Isto posto, eventual discus-
são referente à irretroativida-
de do pagamento do adicio-
nal SAT antes de 2019, a-
pesar de ter bom funda-
mento jurídico, poderia even-
tualmente oferecer risco pa-
ra os contribuintes. 
   Importante mencionar que, 
com relação à esfera traba-
lhista, entendemos que al-
guns Tribunais Regionais, 
bem como o próprio Tribunal 
Superior do Trabalho, já es-
tão utilizando a decisão do 
Supremo Tribunal Federal 
(ARE 664.335) para funda-
mentar deferimentos de adi-
cional de insalubridade, por 
conta da inteligência sobre a 
eficácia dos Equipamentos 
de proteção individual para 
fins de reconhecimento da a-
posentadoria especial. 
   Dessa forma, existem ca-
sos concretos onde empre-
sas foram condenadas ao 
pagamento do adicional de 
insalubridade, pela exposi- 
ção a agente  de ruído acima 

do limite legal, ainda que 
haja efetiva comprovação de 
entrega e uso correto dos E 
PIs. 
   Segue abaixo decisão re-
cente que utilizou como base 
o Recurso Extraordinário jul-
gado pelo STF (ARE 664. 
335): 
   AGRAVO DE INSTRUMEN-
TO. RECURSO DE REVISTA. 
PROCESSO SOB A ÉGIDE DA 
LEI 13.015/2014. 1. INTER-
VALO INTRAJORNADA. RE-
DUÇÃO. AUSÊNCIA DE COM-
PROVAÇÃO. NORMA COLETI-
VA NÃO JUNTADA AOS AU-
TOS. 2. ADICIONAL DE INSA-
LUBRIDADE. EXPOSIÇÃO A 
RUÍDO. FORNECIMENTO PE-
LA EMPRESA DE EPI' s QUE 
NÃO NEUTRALIZAM, APENAS 
ATENUAM OS EFEITOS MA-
LÉFICOS DO AGENTE INSA-
LUBRE. Segundo o entendi-
mento da Súmula 80/TST, "A 
eliminação da insalubridade 
mediante fornecimento de a-
parelhos protetores aprova-
dos pelo órgão competente 
do Poder Executivo exclui a 
percepção do respectivo adi-
cional". Desta forma, em re-
gra, tem-se que, quando 
comprovada a utilização pelo 
Obreiro de EPI' s capazes de 
neutralizar a incidência dos 
agentes insalubres, deverá 
ser afastada a condenação 
da Reclamada ao adicional 
de insalubridade. Porém, 
com relação ao agente insa-
lubre "ruído" (grau médio de 
insalubridade), a matéria 
comporta tratamento diver-
so. Consoante se extrai da 
"ratio  decidendi" dos funda- 
mentos adotados pelo Su-
premo Tribunal Federal, em 
sede de julgamento de re-
curso extraordinário sob a 
sistemática da repercussão 
geral (ARE 664335, de Rela-
toria do Ministro Luiz Fux), 
aquela Corte, embora tivesse 
no exame dos pressupostos 
para a concessão do bene-
fício previdenciário relativo à 
aposentadoria especial, a-
dentrou na análise do "ruído" 
como agente insalubre, bem 
como dos efeitos dos equi-
pamentos de proteção indivi-
dual - EPI' S como insusce-
tíveis de neutralizar as im-
plicações que esse agente 
insalubre gera no corpo hu-
mano. O STF ponderou que, 
"apesar do uso de Equipa- 
mento de Proteção Individual 
(protetor auricular) reduzir a 
agressividade do ruído a um 
nível tolerável, até no mesmo 
patamar da normalidade, a 
potência do som em tais am-
bientes causa danos ao or-
ganismo que vão muito além 
daqueles relacionados à per-
da das funções auditivas".As 

sinalou, ainda, que "não se 
pode garantir uma eficácia 
real na eliminação dos efei-
tos do agente nocivo ruído 
com a simples utilização de 
EPI, pois são inúmeros os fa-
tores que influenciam na sua 
efetividade, dentro dos quais 
muitos são impassíveis de 
um controle efetivo, tanto pe-
las empresas, quanto pelos 
trabalhadores". 
   No caso dos autos, restou 
incontroverso que o Recla-
mante trabalhou exposto ao 
agente insalubre ruído. As-
sim, considerando que a Cor-
te Regional, para manter o 
deferimento da parcela en-
tendeu que a mera conces-
são de EPI - protetores auri-
culares, no caso específico 
do ruído - não é capaz de eli-
minar o agente insalubre, 
bem como ponderando que, 
na decisão em sede de re-
percussão geral, o STF con-
cluiu que o uso de EPI, por si 
só, não se revela suficiente 
para elidir a insalubridade, 
depreende-se que na hipóte-
se em exame o Reclamante, 
de fato, possui o direito ao 
recebimento do adicional de 
insalubridade em grau mé-
dio, em razão da exposição 
ao ruído. A propósito, a or-
dem jurídica também consi-
dera, no caso de radiações 
ionizantes, que o uso de EPIs, 
embora obrigatório, não tem 
o condão de eliminar inte-
gralmente o malefício. Agra-
vo de instrumento desprovi-
do. (TST - AIRR: 521662016 
5120052, Relator: Mauricio 
Godinho Delgado, Data de 
Julgamento: 25/10/2017, 3ª 
Turma, Data de Publicação: 
DEJT 27/10/2017). 
   Diante da decisão transcri-
ta, o entendimento do TST, 
parece se consolidar nesse 
sentido, razão pela qual a-
pontamos eventual risco de 
condenação dos contribuin-
tes nos termos descritos aci-
ma. 
   Conforme o exposto, pode-
ria ser razoável concluir que: 
   Após a decisão do STF nos 
autos do ARE 664.335, tanto 
o CARF, o TRF-4, quanto o 
próprio TST, compreendem 
que o uso de EPI não atua so-
bre o agente nocivo a ponto 
de reduzir a exposição dos 
trabalhadores a níveis capa-
zes de descaracterizar o 
tempo especial, não elidindo, 
portanto, a obrigação de re-
colhimento do adicional de 
SAT. Caso os contribuintes 
discordem do entendimento 
emanado pelos órgãos admi-
nistrativos e/ou judiciários, 
deverão procurar um Advo-
gado. N       Eduardo Fischer 

eduardo@cmmr.adv.br 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.softworksepi.com.br/
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Norminha 645, 14/10/2021 
*Por Mauricio Barile 
 No Brasil, as normas regula-
mentadoras, conhecidas co-
mo NRs, regulamentam os 
procedimentos necessários à 
segurança no local de traba-
lho. Há, ao todo, 37 NR’s e a 
NR-12 se refere à segurança 
de máquinas e equipamen-
tos. A norma regulamentado-
ra 1 ou NR-1 é uma norma de 
regulamentação que define 
os princípios gerais de apli-
cação das NR’s e esta define 
que devemos observar todas 
as NR’s aplicáveis. No caso 
de plataformas de petróleo, 
temos uma NR específica, a 
NR-37, que estabelece os re-
quisitos mínimos de segu-
rança, saúde e condições de 
vivência no trabalho a bordo 
de plataformas de petróleo 
em operação em águas na-
cionais, ou seja, essa NR vai 
tratar dos aspectos relacio-
nados as atividades dos tra-
balhadores de plataformas 
como controle de acesso, 
permanência e serviços 
prestados a bordo, assim co-
mo treinamentos necessá-
rios ao ambiente de trabalho. 
Porém, quando se trata das 
máquinas e equipamentos u-
tilizados no setor petrolífe-
ros, a norma regulamenta-
dora  a ser  aplicada é  a NR- 

 

NR-12 no segmento de 
Petróleo 

12! 
   A NR-12 foi publicada pela 
primeira vez em 1978, pela 
Portaria 3.214, porém a sua 
redação atual é baseada na 
publicação de 2010, pela 
Portaria de 197. Sua última 
alteração foi data pela Por-
taria 916 em 2019, sendo a 
redação vigente atualmente. 
   O objetivo principal da NR-
12 é assegurar que máqui-
nas novas e usadas tenham 
segurança própria e que es-
tejam disponíveis dados 
completos sobre a fabrica-
ção, transporte, montagem, 
utilização, manutenção e 
descarte dos equipamentos e 
componentes da máquina. A 
parte geral da NR-12 abran-
ge exigências importantes 
para proteção da saúde e se-
gurança levando em consi-
deração aspectos construti-
vos da máquina e do proces-
so, tratando, entre outros as-
suntos: 
   - Desenvolvimento do sis-
tema de controle; 
   - Instalação elétrica; 
   - Exigências a dispositivos 
de segurança e equipamen-
tos de proteção; 
   - Dimensionamento mecâ-
nico de meios de acesso, tais 
como, escadas e passarelas; 
   - Outros perigos, como ruí-
dos; 

 

   - Outros fatores, por exem-
plo, ergonomia. 
   Os princípios gerais da NR 
-12 privilegiam que a confor-
midade de segurança de 
uma máquina é atingida com 
a utilização de normas téc-
nicas nacionais ou interna-
cionais, sempre buscando o 
estado da técnica nas apli-
cações dos conceitos de re-
dução de risco. Portanto, a 
norma regulamentadora NR-
12 definirá referências técni-
cas, princípios e medidas de 
proteção de forma geral a to-
do o tipo de máquina para to-
dos os segmentos da indús-
tria, com os quais a saúde e 
a incolumidade física dos 
trabalhadores são assegura-
das. Além disso, estabelece 
exigências mínimas para 
prevenção de acidentes para 
todo o ciclo de vida útil de 
uma máquina. 
   As operadoras, como em-
pregadoras, segundo a nossa 
legislação trabalhista, são o-
brigadas a tomar medidas de 
proteção para garantir a saú-
de e a incolumidade física de 
seus empregados. No caso 
do setor petroleiro, devemos 
considerar que as máquinas 
são, em sua grande maioria, 
equipamentos de processo, 
onde a parte de controle rela-
cionado a segurança tem 
uma fundamental participa-
ção na garantia da segurança 
de todos os envolvidos nesta 
indústria, já que falhas neste 
sistema podem levar a aci-
dentes catastróficos, porém 
não podemos nos esquecer 
que há também máquinas 
com conceitos mais simples, 
similares a processo de ma-
nufatura ou oficina que tam-
bém precisam ter seus riscos 
reduzidos para garantir a 
saúde e segurança dos tra-
balhadores. 
   Para as máquinas deste 
grupo, similares às máquinas 
de manufatura, devemos a-
plicar, principalmente nor-
mas de proteção mecânicas 
que irão prover restrição de 
acesso às partes perigosas 
das máquinas. Os exemplos 
mais simples que podemos 
colocar aqui são os acopla-
mentos de bombas e seus 
motores, o acesso ao movi-
mento rotativo do eixo e do 
acoplador que podem causar 
um acidente e portanto, o a-
cesso deve ser restrito por 
proteções mecânicas de en-
clausuramento, conforme 
normas técnicas vigentes. A-
lém destas normas de prote-
ção física, outros conceitos 
relevantes são as normas de 
sistema de comando relacio-
nados à segurança que irão 
definir a confiabilidade e dis- 

nibilidade destes sistemas, 
desta forma, os sistemas irão 
levar esses equipamentos 
para o estado seguro, nor-
malmente desligando-os, no 
caso de falhas ou mal fun-
cionamento. Hoje, no Brasil, 
há duas normas de sistemas 
de comando relacionadas à 
segurança em vigor, a NBR 
14153, que utiliza os con-
ceitos de categorias designa-
das de Markov para a defi-
nição das arquiteturas dos 
sistemas de comando rela-
cionados à segurança, e 
também a NBR ISO 13849, 
que define a arquitetura dos 
sistemas em seu nível de de-
sempenho considerando as 
arquiteturas designadas, as-
sim como, a confiabilidade 
dos componentes, conceitos 
de diagnósticos e tolerância 
às falhas de causa comum. 
   Tratando dos equipamen-
tos de processo, as normas 
de proteções têm sua aplica-
ção, mas não são as mais re-
levantes na redução de risco, 
já que muitos destes equipa-
mentos, os riscos mecânicos 
são inexistentes, ou tem ní-
veis bem menores que os ris-
cos de processo. Portanto, 
muitas definições encontra-
das no corpo da norma NR-
12 não serão aplicáveis a 
este tipo de equipamento, 
porém não exclui sua aplica-
bilidade na indústria petrolí-
fera, como mencionado no i-
nício deste artigo. Os princí-
pios gerais definem a aplica-
ção de normas técnicas es-
pecíficas para cada segmen-
to. Assim, as normas técni-
cas mais relevante neste 
contexto serão as normas de 
sistema de comando relacio-
nadas à segurança para pro-
cesso, sendo que para esses 
equipamentos devemos apli-
car as normas IEC 62061 e a 
IEC 61511 para garantir a 
conformidade dos equipa-
mentos com a NR-12. Essas 
normas definem o nível de 
integridade de segurança 
dos sistemas, muito conheci-
do neste mercado como SIL, 
do inglês “Safety Integrity 
Level”, estabelecendo arqui-
teturas em sistema de vota-
ção, assim com taxas de fa-
lhas e tolerância às falhas de 
causa comum. 
   Um ponto em comum para 
os dois grupos de equipa-
mentos e máquinas citados 
anteriormente é a obrigato-
riedade definida pela NR-12 
de  realizar  a  apreciação  de 

risco como a base para esta-
belecer os requisitos de sis-
temas de proteção e redução 
de risco. Somente uma apre-
ciação de risco bem elabora-
da em conformidade com a 
NBR ISO 12100 poderá es-
tabelecer critérios confiáveis 
de redução de risco, garan-
tindo os princípios básicos da 
NR-12 de proteger a saúde e 
a incolumidade física dos 
trabalhadores! 
   O procedimento de apre-
ciação de risco é o passo ini-
cial de um projeto de ade-
quação de segurança de má-
quinas e equipamentos, por-
tanto seguir as normas e uti-
lizar critérios bem definidos 
nesse procedimento é esta-
belecer um nível de seguran-
ça aceitável para a sua in-
dústria. Dessa forma, pode-
mos garantir que todos os  

Norminha 645, 14/10/2021 
    O Brasil criou mais um ins-
trumento jurídico para poten-
cializar a proteção ao meio 
ambiente no meio rural. Foi 
publicado em 01/10/2021 o 
Decreto federal nº 10.828, 
que regulamenta a emissão 
da chamada Cedula de Pro-
duto Rural Verde – CPR Ver-
de, título de crédito desti-
nado a financiar atividades 
de reflorestamento e manu-
tenção de vegetação nativa 
em propriedades rurais. 
   O tema é novo e merece a-
nálise por parte do meio jurí-
dico e do mercado financei-
ro, em especial dos agentes 
que atuam com crédito rural. 
Para facilitar a compreensão 
da novidade, vamos destacar 
os principais pontos dessa 
nova CPR. 
   1. O QUE É CPR? 
   A Cedula de Produto Rural 
– CPR é uma velha conhe-
cida no meio agropecuário. 
Ela foi criada pela Lei nº 
8.929/1994 com a intenção 
de possibilitar o autofinancia 

perigos foram identificados e 
seus níveis de risco esta-
belecidos, assim como medi-
das de redução de risco po-
dem ser adequadamente es-
tabelecidas. Quando esse 
procedimento não é adequa-
damente seguido, perigos 
podem não ser identificados 
apropriadamente, ou os ris-
cos estabelecidos com níveis 
minimizados, o que levaria a 
projeto de redução de riscos 
insuficientes e, consequen-
temente, poderia ocasionar 
um acidente!  N 

Mauricio Barile, CMSE® 
(Certified Machinery Safety 

Expert), engenheiro de 
Automação e Controle e 

Engenheiro de Segurança do 
Trabalho, gerente de 

Treinamentos e Suporte 
Técnico da Pilz do Brasil 

Revista Proteção 
 

mento dos produtores rurais 
no investimento de suas sa-
fras. 
   Assim, ao invés de procu-
rar uma instituição financeira 
e tomar emprestado um cré-
dito, o produtor emite a cé-
dula em favor do credor e 
promete entregar, no prazo 
definido pelas partes, uma 
determinada quantidade de 
produtos rurais para pagar a 
dívida. Nada impede, contu-
do, que os produtores rurais 
emitam as CPRs em favor 
dos próprios bancos. 
   A CPR caiu no gosto dos 
produtores e passou a ser 
um dos títulos mais utiliza-
dos para o financiamento das 
cadeias agroindustriais, sen-
do largamente utilizada es-
pecialmente pelo setor de in-
sumos e sementes, que pas-
saram a fornecer para os 
produtores rurais antecipa-
damente em troca da entrega 
de produtos rurais na época 
de colheita, com preço equi-
valente ao preço dos insu-
mos fornecidos. 
Por exemplo: o produtor pre-
cisa de uma quantidade X de 
sementes de soja para se-
mear sua lavoura. Ele obtém 
essas sementes da empresa 

Continua na página 09/13 
 
 
 

 

 

 

Tudo o que você precisa saber sobre 
a nova "CPR Verde" 

 

http://www.norminha.net.br/
https://protecao.com.br/geral/nr-12-no-segmento-de-petroleo/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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uma Ferrari F430, já pensan-
do em aplicar a fraude na se-
guradora. Após alguns me-
ses de uso, o comerciante 
desmanchou o veículo intei-
ro, revendeu as peças sepa-
radamente e informou a se-
guradora que o veículo havia 
sido furtado e aguardava a 
indenização total. Com o di-
nheiro recebido, ele comprou 
uma outra Ferrari F430 e re-
petiu todo o processo fraudu-
lento. Acabou sendo pego 
porte ter abusado demais do 
processo, quando na tentati-
va de receber a quarta Ferrari 
F430 furtada; 
   8-Proprietário de um Che-
vrolet Classic nunca trocava 
o óleo, até que um dia o mo-
tor fundiu. Como o seguro 
não cobre negligência, ele a-
ceitou a ideia dada por um a-
migo: furar o carter e dizer 
que passou por cima de uma 
pedra na rua. A fraude foi 
descoberta após entrevistas 
com vizinhos, que disseram 
algo suspeito sobre o com-
portamento e pela falta de 
comprovantes das trocas de 
óleo que jurava ter feito; 
   9-Um piloto da FEDEX, de 
carona em uma viagem, em 
pleno ar, atacou os colegas 
pilotos para forçar um aci-
dente com a intenção da fa-
mília dele receber a indeni-
zação. Os pilotos sobrevive-
ram com sequelas, conse-
guiram pousar a aeronave e 
o agressor foi preso. 

 
   Diante de destas exposi-
ções, acreditem, sempre há-
verá elementos da sociedade 
com intenções de sucesso a-
través da lei do menor esfor-
ço e, por incrível que pareça 
esses elementos podem es-
tar no convívio nosso de cada 
dia, quando poderemos ser 
vítimas gratuitas. 
   A síndrome do Pinóquio se 
dá quando a pessoa sente 
necessidade de mentir com 
arte para satisfação própria, 
tirando o máximo de vanta-
gens em todos os níveis de 
situação, seja emocional, fi-
nanceira e religiosa. 

N 
Jorge Gomes 

Especialista em Engenharia 
de Segurança e Medicina do 

Trabalho 
 

Continuação Pagina 08/13 
sementeira e, quando da co-
lheita do grão, entrega à em-
presa uma quantidade de sa-
cas de soja que equivalham à 
quantidade X de sementes 
adquiridas, acrescidas de 
correção monetária e juros, 
que serão ajustados entre as 
partes. 
    Essa modalidade tradicio-
nal de CPR, com a entrega do 
produto em espécie (no nos-
so exemplo, de sacas de so-
ja), passou a ser chama da 
de CPR Física. Com a evolu-
ção do mercado e a segu-
rança que essa modalidade 
de transação passou a trans-
mitir, criou-se a CPR Finan-
ceira por meio da Lei nº 10. 
200/01, com a diferença de 
que o seu pagamento se da-
ria em dinheiro, ao invés da 
entrega do produto físico ao 
credor. 
   A lei da CPR foi alterada re-
centemente pela Lei nº 13. 
986/2020, que buscou mo-
dernizar a operação com es-
se título, alternando regras 
para a emissão e o registro 
desse documento, desburo-
cratizando o seu uso. Essas 
alterações serão objeto de 
artigo próprio, bastando, por 
ora, que se compreenda de 
uma forma geral o que é a 
CPR e de que forma ela é uti-
lizada no mercado de crédito 
rural. 
   02. O QUE É A CPR VERDE 
E NO QUE ELA É DIFERENTE 
DA CPR TRADICIONAL? 
   A grande diferença da CPR 
Verde para a CPR tradicional 
é que, ao invés de se com-
prometer a entregar um pro-
duto agropecuário (ex: soja, 
milho, feijão, etc), o produtor 
rural se obrigará a preservar 
o meio ambiente em sua pro-
priedade em troca de recur-
sos financeiros. 
   É o chamado “pagamento 
pela floresta em pé”, em que 
o agente que protege vegeta-
ção nativa recebe recursos 
financeiros por isso, embora 
seja possível a emissão de 
CPR para a proteção de ou-
tros recursos naturais, como 
recursos hídricos, solo, redu-
ção de emissões de carbono, 
etc. 
   O texto do decreto é bas-
tante simples e certamente 
será complementado por 
normas infralegais.  
   O ponto chave para o su-
cesso desse novo título será 
a criação de uma entidade 
certificadora, que ficará res-
ponsável por fiscalizar e a-
testar a preservação ambien-
tal  a qual se  obrigou o   emi- 
tente da CPR. Com uma enti-
dade imparcial fiscalizando o 
cumprimento  do contrato,  a 

Ser ou não ser um Pinóquio! emissão e circulação de CP 
Rs Verdes no mercado terá 
mais segurança jurídica para 
os envolvidos na operação. 
   Assim, para ilustrar o fun-
cionamento da CPR Verde, 
vamos voltar ao exemplo do 
produtor de soja: a safra des-
se grão costuma ocorrer en-
tre os meses de outubro e 
fevereiro, sendo que após a 
colheita pode ainda ocorrer o 
plantio de outra cultura, a e-
xemplo do milho, que é ape-
lidado de “milho safrinha”. 
   No período entressafra, o 
produtor rural poderá ter es-
sa fonte adicional de renda, 
mantendo sua propriedade 
preservada ou até mesmo 
plantando espécies frutíferas 
(ex: cacaueiro) para posterior 
exploração comercial. Ou se-
ja: o produtor emite a CPR e 
se obriga a manter o cacau-
eiro em pé, porém o cacau 
maduro é dele e poderá ser 
comercializado normalmente 
no mercado, inclusive com a 
emissão de uma CPR tradi-
cional. 
   03. A PRESERVAÇÃO DE 
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE – APP E DE 
RESERVA LEGAL PODERÃO 
SER OBJETO DE EMISSÃO DE 
CPR? 
   Isso ainda não está muito 
claro. Inicialmente foi venti-
lado que a emissão da CPR 
Verde seria possível somente 
para áreas voluntariamente 
protegidas pelo proprietário, 
desconsideradas as áreas de 
Reserva Legal – RL e as Á-
reas de Preservação Perma-
nente – APP. Isso porque a 
proteção desses espaços já é 
obrigatória por força do Có-
digo Florestal de 2012. 
   No entanto, no site oficial 
do Governo Federal[1] foi 
mencionada a possibilidade 
de tais espaços protegidos 
por lei serem também objeto 
de CPR Verde, o que ampliará 
ainda mais o uso desse ins-
trumento financeiro no mer-
cado de crédito. 
   04. QUEM IRÁ SE BENE-
FICIAR COM A EMISSÃO DA 
CPR VERDE? 
   Espera-se que a CPR Verde 
seja largamente utilizada por 
empresas privadas que bus-
quem reduzir suas emissões 
de carbono, financiando pro-
jetos de preservação ambi-
ental em propriedades rurais 
para garantir o sequestro de 
gás carbônico da atmosfera. 
Nesse caso, a CPR Verde 
funcionará como uma alter-
nativa paralela e similar ao 
mercado de carbono, que a-
inda depende de regulamen-
tação no Brasil. N 
Caio Freitas; Ad. Agroambiental 

Whatsapp: (62) 98653-0078 

 

o veículo havia sido roubado. Acontece que 
uma testemunha ocular fez denúncia anôni-
ma. Isso e o fato das versões contadas à po-
lícia e seguradora terem sido controversas, 
fez com que o quintal fosse escavado e então 
encontrado o veículo em perfeito estado. O 
proprietário só confessou a fraude após o 
veículo ter sido desenterrado; 
   3-Ainda restavam trinta e oito prestações a 
serem pagas pelo financiamento de um auto-
móvel Gol e, com dificuldade de vender o veí-
culo, a sua dona teve a brilhante ideia de a-
tear fogo, alegando incêndio. O problema foi 
que no meio do “incêndio” a mulher acabou 
sofrendo queimaduras nas pernas e, para que 
levantasse suspeitas ela informou que um 
vândalo incendiou o carro e queimou as suas 
pernas com ácido quando foi tentar detê-lo. 
Já que a mesma não possuía conhecimento 
sobre a ciência forense, a fraudadora não 
imaginava que um simples exame de corpo 
delito iria comprovar que as suas queima-
duras não foram provocadas por substância 
química e sim por fogo; 
   4-Uma pessoa na situação de empresário, 
em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, soli-
citou perda total à seguradora após a ocor-
rência de um incêndio destruir toda a sua loja. 
Ao ser acionada a divisão de investigação da 
seguradora, foi descoberto que testemunhas 
viram caminhões removendo mercadorias da 
loja na noite anterior ao incêndio. Assim como 
lojistas vizinhos perceberam um carrega-
mento de travesseiros no dia do incêndio. Re-
sultado: o fogo foi provocado pelo dono da lo-
ja e destruiu os travesseiros, tendo negada a 
indenização e o lojista ficou com o prejuízo; 
   5-Uma família fez uma apólice de seguro de 
vida de um filho jovem, com valor elevado. 
Comprou um cadáver, realizou o falso enterro 
e informou à seguradora que o filho foi morto 
em um atropelamento no bairro do Morumbi, 
em São Paulo. Na análise do contrato para 
pagamento da indenização, foi observado que 
o contrato era recente e de valor elevado para 
a família que não tinha condições financeiras 
para assumir o contrato. Meses após a in-
vestigação, acompanhando os passos da fa-
mília, o jovem, dado como morto, foi encontra 

Norminha 645, 14/10/2021 
     Sem dúvida nenhuma, há muita gente que 
planeja e executa golpes, também contra as 
seguradoras, na tentativa de se dar bem, mas 
na maioria das vezes, na verdade, se dá mal 
e acaba amargurando na cadeia de um a cin-
co anos, além de pagar multa. Embora muitas 
vezes conheçam os riscos, muitos tentam. 
Para se ter uma ideia, as fraudes comprova-
das em seguro chegaram a R$ 723,2 milhões 
em 2018, conforme relatório referente ao dé-
cimo sexto ciclo do Sistema de Quantificação 
de Fraudes (SQF), da Confederação Nacional 
das Empresas de Seguros Gerais (CONseg). 
Pelo mesmo levantamento, os acidentes o-
corridos, envolvendo todos os tipos de segu-
ros, somaram aproximadamente R$ 33 bi-
lhões em indenizações. Deste total, R$ 5.1 bi-
lhões foram resultados de situações suspei-
tas, o que corresponde a 15,6% do valor total 
dos sinistros ocorridos. Embora muitos ne-
guem, há sim a indústria da indenização. 
   Aproximadamente, sessenta por cento 
(60%) dos fraudadores atuam com golpistas 
ou são antigos empregados, por isso, os me-
canismos internos de inteligência e monito-
ramento dentro das empresas é necessário 
para evitar fraudes. Dois terços destas frau-
des são de executivos, diretores ou gerentes. 
   Exemplos de fraudes frequentes: 1-o segu-
rado simula que o carro foi roubado (furtado); 
2-em acidentes de trânsito, promove a inver-
são de culpa, quando o culpado não tem se-
guro; 3-inclui taxas a mais em orçamentos de 
oficinas; 4-agrava o sinistro para fugir do pa-
gamento da franquia; 5-o segurado omiti in-
formações no ato da contratação do seguro. 
Histórias curiosas de fraudes: 
   1-Na tentativa de causar um capotamento 
intencional, o dono de um BMW 330i, lançou 
o carro barranco abaixo. O problema foi que 
o carro não capotou. Para solucionar esse 
problema, ele decidiu pegar uma marreta e 
destruir a lataria. Os peritos da seguradora, 
experientes, não tiveram dificuldade em des-
cobrir a fraude, pois as marcas não eram 
compatíveis com a de um capotamento; 
   2-O proprietário de um Fiat Uno enterrou o 
carro no quintal e informou à seguradora que  

do passeando na casa da sua 
avó, no interior da Bahia; 
   6-O gerente de vendas Se-
bastião José Rodrigues, 31 
anos, que pagou R$ 300 a 
um amigo, Antônio Elisvânio 
Severino Silva para ter a mão 
esquerda amputada e a jo-
gasse em um córrego, quan-
do a intenção era receber R$ 
900 mil de três apólices de 
seguro por invalidez perma-
nente que havia sido feito há 
cerca de um mês. Preso, An-
tônio Elisvânio Severino Silva 
negou, acusando a mulher 
Claudia dos Santos, quando 
ele apenas jogou a mão cor-
tada e o machado utilizado 
no crime no Rio Taman-
duateí, na Mooca. Resultado: 
perdeu a mão, a indenização, 
inclusive a aposentadoria pe-
lo INSS, já que não reco-
nhece a necessidade por 
fraude; 
   7-Dono de uma rede de 
oficinas mecânicas comprou 
 

http://www.norminha.net.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 645, 14/10/2021 
 Além da indenização por da-
nos morais, fixada em R$ 15 
mil, a trabalhadora deve ser 
reintegrada ao emprego e re-
ceber os salários correspon-
dentes ao período de afasta-
mento. A decisão é da Pri-
meira Turma do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 4ª Re-
gião (RS). Os desembarga-
dores mantiveram, por una-
nimidade, sentença da ma-
gistrada Luciane Cardoso 
Barzotto, quando esta era 
juíza na 29ª Vara do Trabalho 
de Porto Alegre – hoje, Lu-
ciane é desembargadora.   
 

 
 

   Desde 2014, a autora da a-
ção trabalhava como terceiri-
zada para o Estado do Rio 
Grande do Sul. A empresa 
prestadora de serviços mu-
dou em dezembro de 2019, 
após licitação. A vigilante foi 
contratada pela nova forne-
cedora, seguindo em ativida-
de. Na sua carteira de tra-
balho, foi registrado um con-
trato de experiência. 
   O diagnóstico do câncer de 
mama veio em janeiro de 
2020. Um mês depois, sob a 
alegação do fim do período 
de experiência, ela foi demi-
tida. 
   Para a magistrada Luciane, 
não havia indício de ato que 
justificasse a dispensa após 
cinco anos na mesma fun-
ção. “Considerando os fins 
sociais do contrato e a lucra-
tividade, não é razoavelme-
nte explicável que sem qual- 

 

Vigilante com câncer de 
mama deve ser indenizada 

após dispensa discriminatória 
quer motivação a empresa 
dispense um trabalhador ex-
periente para substituí-lo por 
outro, arcando com custos 
de seleção e treinamento de 
um novo empregado”, desta-
cou. 
   A prestadora de serviços e 
o Estado, condenado subsi-
diariamente, recorreram ao 
TRT-RS. A relatora do acór-
dão, desembargadora Laís 
Helena Jaeger Nicotti, consi-
derou que “a dispensa ocor-
rida em momento de fragili-
dade física e emocional ca-
racterizou verdadeiro abuso 
de direito do empregador, 
por subtrair da trabalhadora 
um dos pilares essenciais à 
sua recuperação, o empre-
go”. Os recursos, então, fo-
ram julgados improcedentes. 
   Os magistrados salienta-
ram que princípios constitu-
cionais, como o da dignidade 
da pessoa humana e dos va-
lores sociais do trabalho, im-
põem limites ao poder potes-
tativo do empregador. “A dis-
pensa motivada no fato de 
ser o empregado portador de 
doença grave, como no caso 
em apreço, apresenta-se 
discriminatória, hábil a atrair 
a incidência das disposições 
contidas na Lei nº 9.029/95”, 
ratificou a relatora. 
   Quanto ao dano moral, a 
Turma entendeu ser presu-
mível. “A perda do emprego 
já é, por si só, um evento que 
causa enorme dor, sofrimen-
to e angústia, notadamente 
em um país como o Brasil, 
em que a recolocação no 
mercado é cada dia mais di-
fícil. O sofrimento se eleva 
potencialmente quando a 
pessoa está envolta em uma 
situação de completa inse-
gurança e expectativa em re-
lação à patologia de que pa-
dece”, concluiu a desembar-
gadora Laís. 
   Os desembargadores Fabi-
ano Holz Beserra e Roger 
Ballejo Villarinho também 
participaram do julgamento. 
As partes ainda podem re-
correr ao Tribunal Superior 
do Trabalho (TST). N  

É hora de voltar para o escritório, mas não descarte o home office 
Norminha 645, 14/10/2021 
Artigo Conceiyção Montserrat - 
Conceiyção Montserrat Gestão 
e Negócios 

Após 18 meses de distancia-
mento social, estamos reto-
mando nossas atividades co-
merciais, sociais e corporati-
vas. E esta questão é muito 
importante, pois, devemos 
entender como proceder 
nesta retomada, colocando 
em prioridade a saúde coleti-
va. 
   Não e só a questão de pre-
ocupar- se com a saúde das 
pessoas ao seu entorno, mas 
sim, com a retomada social, 
a rotina que levará a en-
contrar-se e manter contato 
com outros setores de servi-
ços, que não fazem parte de 
sua rotina atual, impactará 
na saúde. Desde os amigos 
no trabalho, a equipe de lim-
peza, os conhecidos de em-
presas vizinhas que dividem 
os elevadores, a fila no res-
taurante para as refeições, a 
higiene nos ambientes que 
frequentará, enfim, toda a 
cadeia que faz parte de sua 
rotina, devidamente vacina-
da e higienizada. 
   Neste sentido é importante 
que os gestores e responsá-
veis, analisem o formato hí-
brido na funcionalidade de 
sua rotina nas empresas. 
   Do corpo de funcionários e 
colaboradores, quais são os 
profissionais que podem 
continuar seu trabalho remo-
tamente permitindo que sua 
estrutura se torne mais “en-
xuta”, com menor demanda 
física para comportar seus 
colaboradores e com isto e-
conomizar uma fração de sua 
planilha  de  despesas  fixas,  

 

podendo este valor ser inves-
tido na empresa. 
   Nesta retomada, todo con-
teúdo informativo para orien-
tação nos procedimentos do 
retorno ao trabalho é neces-
sário. Porque os fatores ex-
ternos terão um impacto 
bastante significativo na con-
duta dos colaboradores na 
empresa. Ainda estamos em 
processo de vacinação ca-
racterizando uma fragilidade 
social, que necessita de cui-
dados por um período ainda. 
   Organizar e definir qual o 
melhor formato para a em-
presa é um planejamento de 
gestão, utilizando uma aná-
lise comportamental e de 
rendimento deste período 
dos últimos 18 meses. Algu-
mas possibilidades podem 
ser estudadas como, definir 
que o colaborador esteja pre-
sentes em dias específicos 
na empresa ou que participe 
fisicamente somente nas 
reuniões, ou quem sabe, 
continuar de forma remota, 
participando ativamente a-
través das reuniões on-line, 
permitindo que ele mantenha 
sua produtividade, aprovei-
tando o horário de desloca-
mento do trânsito e a perda 
de  energia  gasta  com  este  

 

processo, em atividades 
complementares  de  aperfei- 
çoamento para benefício da 
empresa. 
   O importante é entender 
que todos nós nos ressignifi-
camos, seja pessoal ou pro-
fissionalmente e isto deve 
ser aproveitado da melhor 
forma. 
   Destacando a responsabili-
dade da empresa com rela-
ção a saúde de seus colabo-
radores. A empresa deve o-
ferecer um ambiente devida-
mente e continuamente higi-
enizado, com funcionário 
disponível para higienização 
constante nos ambientes de 
trabalho. 
   Higienização contínua dos 
dutos e equipamentos do ar-
condicionado, dos elevado-
res e área social. 
   Ter equipamentos para i-
dentificar qualquer alteração 
física em seus colaborado-
res. 
   Exigência das etapas de i-
munização para a saúde co-
letiva, todos os processos 
são de responsabilidade da 
empresa quando ela decidir 
que seus colaboradores po-
derão retomar suas ativida-
des dentro da empresa. 
   O importante é encontrar o 
 

 

melhor formato que hoje a-
tenda suas necessidades e 
seu planejamento de cresci-
mento empresarial, manten-
do as novas formas de inte-
ração com seus colaborado-
res e funcionários. 
   O formato híbrido veio para 
ficar, pense nisto! 

N 

 
*Conceiyção Montserrat – A-
tenta as transformações do 
mercado brasileiro, Conceiy-
ção Montserrat reuniu ao 
longo da sua carreira em 
mais de 25 anos (atuando no 
mercado nacional e interna-
cional à frente de gestão e 
fomentação de negócios), 
grandes experiências, pois 
teve a oportunidade de de-
senvolver trabalhos nas á-
reas de gestão de projetos, 
comunicação, criação e de-
sign gráfico, produção áudio-
visual, marcas e patentes, e-
ventos corporativos, acom-
panhando as questões jurídi-
cas e gerenciamento de crise 
nos projetos, vivenciando a 
oportunidade de trabalhar 
com profissionais altamente 
capacitados e atuando junto 
a empresas com parceiros de 
larga experiência nas áreas 
de assessoria de imprensa, 
planejamento estratégico e 
conteúdos educacionais . A 
executiva é CEO da Concei-
yção Montserrat Gestão e 
Negócios. 
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BRF, em parceria 
com a LEO 

Learning Brasil, 
utiliza webséries 

para treinar 
1.800 

funcionários 
sobre segurança 

do trabalho 
Norminha 645, 14/10/2021 
    Com intuito de adaptar um 
curso presencial sobre a nor-
ma de segurança do traba-
lho, NR10, para um modelo 
de ensino à distância por 
conta da pandemia, a BRF, 
uma das maiores compa-
nhias de alimentos do mun-
do, formou parceria com a 
LEO Learning Brasil, empre-
sa de soluções digitais para 
treinamentos corporativos. 
   Para garantir o engajamen-
to de cerca de 1.800 colabo-
radores durante a pandemia, 
a BRF apostou na transfor-
mação digital e na criação de 
uma websérie com 10 episó-
dios, que foram complemen-
tados ainda por podcasts e 
telas interativas para dinami-
zar e ilustrar os temas. 
   O objetivo é transformar a 
execução do Treinamento de 
NR 10 – Básico Reciclagem 
do formato presencial para o 
EAD, cumprindo as diretrizes 
estabelecidas pelo MTE, co-
nectando esse conteúdo na 
plataforma BRF (Academia 
BRF) para conscientização 
dos profissionais, todos das 
gerações Y e X, com média 
de 37 anos de idade. 
   Os conteúdos foram de-
senvolvidos com base em 
entrevistas com os especia-
listas da BRF. As gravações 
foram realizadas com atores 
utilizando uniformes e EPI’s 
da própria empresa, conceito 
que torna o conteúdo mais 
atrativo e faz com que o co-
laborador se identifique. 
Desta forma, foi possível 
misturar a experiência do en-
tretenimento com o conteúdo 
a ser passado ao público. 
   Para a BRF, que conduziu 
essa frente com uma equipe 
multidisciplinar e interde-
pendente, o projeto é inova-
dor e revoluciona a forma de 
pensar capacitações de nor-
mas regulamentadoras de 
mais moderno em educação 
corporativa, priorizando a in-
teração e a didática ao abor-
dar um tema técnico com 
muita responsabilidade, de 
uma forma leve e engaja-
dora. N 

Revista CIPA 

Faculdade em Cuiabá é condenada a 
pagar indenização após assediar 

moralmente seus empregados 
Norminha 645, 14/10/2021 
 Após diversas acusações de 
assédio moral contra traba-
lhadores, uma empresa que 
atua no setor de faculdades, 
universidades e escolas pro-
fissionais em Mato Grosso foi 
condenada a pagar R$ 50 mil 
reais de indenização. A con-
denação se deu a título de 
danos morais coletivos, fixa-
dos de acordo com o princí-
pio da razoabilidade, nature-
za e repercussão do dano, a-
lém do caráter punitivo-pe-
dagógico, incluindo ainda 
uma série de obrigações de 
fazer. A decisão é do juiz Pa-
blo Saldívar da Silva, em a-
tuação na 1ª Vara do Traba-
lho de Cuiabá. 
  O magistrado atendeu pedi-
do formulado pelo Ministério 
Público do Trabalho (MPT) 
que ajuizou Ação Civil Públi-
ca (ACP), após receber uma 
denúncia anônima de que a 
preposta da empresa tratava 
os trabalhadores de forma a-
gressiva, humilhante, com 
gritos, xingamentos e pres-
são psicológica. 
   Uma das testemunhas ou-
vidas durante a instrução 
processual, afirmou que pre-
senciou várias cenas de des-
respeito contra trabalhado-
res. Informou ainda que as 
humilhações aconteciam na 
frente dos alunos, e que os 
professores, diversas vezes, 
eram cobrados e tratados 
com gritos. 
   Durante a audiência instru-
tória, a preposta da empresa 
disse categoricamente que 
não tinha conhecimento das 
acusações. 
   Na decisão, o juiz explicou 
que todas as acusações de 
assédio moral foram com-
provadas e destacou a gravi-
dade das acusações. “A con- 
duta da reclamada agrava-se 
pelo fato de ser instituição de 
ensino  superior,  da  qual se  

 

espera conduta ilibada, exem 
plar, já que possui como ob-
jeto social justamente o ensi-
no, o qual engloba a ética 
profissional dos alunos em 
graduação”, afirmou. 
   Em sua defesa, a empresa 
alegou que o pedido do MPT 
era indevido, já que os su-
postos danos decorrentes 
das acusações não afetam a 
coletividade. No entanto, em 
sua decisão o magistrado ex-
plicou  que o dano  moral co- 

 
Processo contou com auxílio do Ministério Público do 

Trabalho 

letivo possui natureza objeti-
va, ou seja, basta a compro-
vação do ato ilícito para sua 
configuração. “Mesmo por-
que é impossível a demons-
tração efetiva de abalo psí-
quico de uma coletividade”, 
explicou. 
  O magistrado ponderou ain-
da que a condenação repre-
senta não somente a repa-
ração de um dano já causa-
do, mas também possui ca-
ráter pedagógico, a fim de e-
vitar novas infrações no fu-
turo, fixando, com base nes-
ses parâmetros, o paga-
mento de R$ 50 mil reais a 
título de danos morais cole-
tivos. 
   OBRIGAÇÕES DE FAZER 
   Além da indenização por 
dano moral coletivo, a sen-
tença fixou obrigações de fa-
zer, determinando a empresa 
o cumprimento, tudo para 
garantir um ambiente de tra-
balho seguro e saudável aos 
trabalhadores. 
   Entre as obrigações, a Fa- 
 

Cursos presenciais em Araçatuba e Presidente Prudente (SP) 
Sua participação ajuda na manutenção de Norminha 

culdade não poderá, por par-
te de qualquer representan-
te, administradores, direto-
res, gerentes e sócios, prati- 
car assédio moral, indepen-
dentemente de quais sejam 
as suas formas. O juiz Pablo 
Saldivar da Silva esclareceu 
que essas práticas podem 
ser entendidas como “ação, 
gesto ou palavra que atinja, 
pela extensão, gravidade ou 
repetição, os direitos da per-
sonalidade e a dignidade dos  
 

trabalhadores”. 
  Além disso, a faculdade de-
verá realizar uma capacita-
ção periódica dos emprega-
dos, incluindo a proprietária, 
para orientar sobre o exercí-
cio do poder diretivo, o pricí-
pio da dignidade da pessoa 
humana e dos direitos funda-
mentais, alertando sobre as 
situações de assédio moral, 
individual e organizacional. 
   A empresa também deverá 
encaminhar um comunicado 
para alertar sobre assédio 
moral no trabalho e com es-
clarecimentos sobre o direito 
dos empregados a um am-
biente de trabalho saudável, 
inclusivo e isento de assédio. 
   O prazo estabelecido para 
o atendimento dessas obri-
gações de fazer é de 180 di-
as, contados a partir da pu-
blicação da decisão, sob pe-
na de multa no valor 10 mil 
reais por cada obrigação 
descumprida. N 
Fonte: TRT da 23ª Região (MT) 

 

 

Metalúrgico de Caxias do Sul 
que sofreu queimaduras 

químicas com soda cáustica e 
cianeto deve ser indenizado 

Norminha 645, 14/10/2021 
      Quinta Turma do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª 
Região (RS) confirmou o pa-
gamento de indenizações a 
um metalúrgico que sofreu 
queimaduras químicas de 
segundo grau com soda 
cáustica e cianeto. Ele deve-
rá receber R$ 6 mil por danos 
morais e estéticos. Também 
ganhou direito à remunera-
ção – cerca de R$ 1,5 mil – 
de cada mês em que recebeu 
benefício previdenciário, 
descontados os 15 primeiros 
dias de afastamento, já pa-
gos pelo empregador. A deci-
são manteve, no aspecto, 
sentença proferida pelo juiz 
Marcelo Silva Porto, da 6ª 
Vara do Trabalho de Caxias 
do Sul. 
   Conforme o processo, o 
autor era auxiliar de galvani-
zação. Ao substituir um cole-
ga que banhava peças com 
desengraxante e faltou ao 
serviço, ele derramou aci-
dentalmente o produto quí-
mico em sua perna direita, 
causando queimaduras de 
segundo grau. 
   A empresa alegou que o 
empregado recebeu equipa-
mentos de proteção (EPIs) e 
todas as instruções necessá-
rias para a função exercida 
pelo outro colega. Defendeu  

que o acidente ocorreu por 
descuido do trabalhador. Pa-
ra o juiz Marcelo Porto, no 
entanto, a empregadora não 
comprovou no processo as a-
dequadas condições de se-
gurança no banho das peças, 
nem o alegado treinamento 
ao autor e a disponibilidade 
de EPIs no momento do aci-
dente. 
   A metalúrgica recorreu ao 
TRT-4. Porém, os desembar-
gadores da Quinta Turma 
também reconheceram a 
responsabilidade da empre-
sa e confirmaram a senten-
ça. “No caso, o comprome-
timento decorrente do aci-
dente de trabalho, por óbvio, 
afeta a dignidade e a auto-
estima do empregado como 
ser humano, ofendendo di-
versos direitos da personali-
dade, especialmente o direi-
to à própria integridade físi-
ca”, afirmou o relator do a-
córdão, desembargador 
Cláudio Antônio Cassou Bar-
bosa.  
   A decisão foi unânime no 
colegiado. Também partici-
param do julgamento os de-
sembargadores Manuel Cid 
Jardon e Angela Rosi Almei-
da Chapper. As partes não 
recorreram do acórdão. 

N 
Fonte: TRT da 4ª Região (RS) 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://revistacipa.com.br/brf-em-parceria-com-a-leo-learning-brasil-utiliza-webseries-para-treinar-1-800-funcionarios-sobre-seguranca-do-trabalho/
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/9565040
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Você sabe como identificar o assédio moral no ambiente de trabalho? 
Norminha 645, 14/10/2021 
    Assédio é o termo utilizado 
para designação de toda e 
qualquer conduta que impli-
ca constrangimento a uma 
vítima. Esse constrangimen-
to, portanto, pode ter diver-
sas naturezas, a exemplo do 
assédio moral, tratado no 
presente texto, e do assédio 
sexual, que abordaremos em 
publicação futura. 
   Mais especificamente, por-
tanto, o assédio moral no 
ambiente de trabalho consis-
te em uma conduta por meio 
da qual um empregado ou 
representante da empresa, 
como um sócio, por exemplo, 
constrange um outro empre-
gado, normalmente ocupan-
te de posto laboral hierarqui-
camente inferior, por meio de 
ataques ao seu psicológico. 
   Esses ataques psicológi-
cos, para configuração do 
assédio moral, devem ser 
reiterados e em nível capaz 
de implicar ofensa à perso-
nalidade, à dignidade ou à in-
tegridade psíquica, ocasio-
nando a exclusão do empre-
gado em relação aos seus 
colegas e a deterioração do 
ambiente de trabalho. 
   Necessário destacar ainda 
que o assédio moral não de-
ve ser confundido com o me-
ro dano moral. 
  Sem dúvida, o cometimento 
do assédio moral pressupõe 
a ocorrência de dano moral, 
mas o mero dano moral não 
implica, por si só, o assédio. 
Isso porque o assédio moral, 
conforme destacado anteri-
ormente, consiste em uma 
conduta reiterada, ou seja, 
no cometimento sistemático 
da conduta ilícita e causa-
dora de danos, enquanto o 
dano moral pode consistir 
em conduta isolada e pon-
tual. 
   Desta forma, verifica-se 
que o assédio moral, para ser 
configurado, demanda a de-
monstração de mais requisi-
tos do que o mero cometi-
mento de dano moral: é ne-
cessário que a conduta seja 
sistemática e atente contra a 
dignidade, a personalidade 
ou a integridade psíquica do 
empregado assediado. 
Compreende-se, ainda, que, 
independentemente de quem 
cometa diretamente os atos 
de assédio moral, em exis-
tindo de fato o seu cometi-
mento, o empregador será 
responsável por reparar os 
danos suportados pelo em-
pregado assediado, inclusive 
mediante indenização por 
danos morais. 
   Isso porque o assédio mo- 

 
No contexto das relações de trabalho, cada vez mais têm sido adotadas medidas no intuito 
de coibir o cometimento de assédio moral para com os empregados. No entanto, muitos 

ainda desconhecem propriamente o que é o assédio moral. Vejamos em que consiste esse 
mal que persiste nas relações de subordinação e como é possível identificar seu 

acontecimento. 

ral não é mera atitude de na-
tureza interpessoal que en-
volve duas pessoas (assedia-
dor e assediado), mas sim 
um verdadeiro mal que en-
volve todo o ambiente de tra-
balho. 
   Inclusive, sendo uma das 
consequências do assédio 
moral o isolamento do em-
pregado no ambiente de tra-
balho, a atitude do (s) asse-
diador (es) principal (is) aca-
ba por “contagiar” os demais 
empregados, inclusive os pa-
res do assediado, que pas-
sam a tratar de forma margi-
nalizada aquele colega, seja 
diretamente ou por meio da 
omissão. 
   Todavia, isso não implica 
que os responsáveis pelo as-
sédio não devem ser devida-
mente identificados e puni-
dos mediante o competente 
procedimento disciplinar pe-
la empresa, inclusive no in-
tuito de coibir que o fato ve-
nha a se repetir. 
   Assim, é possível concluir 
que existem quatro princi-
pais formas de materializa-
ção do assédio moral, que 
podem ser empregadas iso-
lada ou conjuntamente, 
quais sejam: 
   a) Provocar o isolamento 
da vítima no ambiente de tra-
balho: nesse caso, o empre-
gado assediado passa a ser 
marginalizado dentro do am-
biente laboral em decorrên-
cia da conduta do assedia-
dor, que adota postura no 
sentido de afastar do asse-
diado os demais empregados 
sob alguma suposta justifica-
tiva ou ameaça. 
   b) Empregar rigor excessi-
vo na avaliação do trabalho 
da vítima: nessa modalidade, 
o assediador, ao avaliar o 
trabalho do assediado, em-
prega rigor manifestamente 
excessivo quando compara-
do à avaliação do trabalho 
dos empregados que reali-
zam atividades similares no 
intuito de menosprezar a 
competência da vítima. 
   c) Fazer referências negati-
vas à intimidade da vítima: 
nessa hipótese, o assediador 

se utiliza de insinuações di-
retas ou indiretas à vida par-
ticular do assediado, referen-
tes a fatos verdadeiros ou 
não, no intuito de menos-
prezar ou expor sua intimi-
dade em meio aos colegas 
de trabalho. 
   d) Discriminação “gratuita” 
da vítima: por fim, a discri-
minação injustificada do as-
sediado pelo assediador é 
talvez a mais famosa modali-
dade de concretização do as-
sédio moral, que ocorre 
quando o assediador cons-
trange o assediado sem 
qualquer tipo de motivação 
aparente. 
 Desta forma, é dever do em-
pregador fiscalizar o ambien-
te de trabalho e adotar todas 
as medidas possíveis e ne-
cessárias para coibir o acon-
tecimento de práticas de as-
sédio moral, sob pena de sua 
própria responsabilização, 
conforme mencionado ante-
riormente. 
   Por seu turno, o empre-
gado tem o dever de con-
tribuir com o empregador, 
comunicando sempre ao 
gestor ou a um par do asse-
diador quando verificar o co-
metimento de uma potencial 

atitude de assédio moral 
contra si ou contra um co-
lega, não sendo conivente 
com a prática abusiva no 
ambiente de trabalho. 
   Desta forma, chegando ao 
conhecimento do emprega-
dor o possível cometimento 
desse tipo de prática por 
seus empregados, deve ser 
instaurado o competente 
procedimento investigatório 
e disciplinar no intuito de 
que, no exercício de seu po-
der diretivo, o empregador 
possa aplicar a necessária 
punição ao empregado falto-
so, se for o caso. 
   Por fim, é importante lem-
brar que a participação da 
assessoria jurídica é funda-
mental tanto no processo de 
fiscalização do ambiente la-
boral e prevenção do come-
timento de assédio moral, 
quanto no de apuração e 
posterior punição dos envol-
vidos na prática do assédio, o 
que revela a necessidade de 
que a empresa conte com 
advogados competentes e 
especializados em seu as-
sessoramento. N 

Por: Dr. Eduardo Carreras 
(OAB/CE: 44.029) 

 

BRF homenageia pessoas que 
ajudaram a construir história 

da companhia 

 
Companhia homenageia colaboradores com 10 anos ou mais 
de casa; reconhecimento chegará a mais de 7 mil pessoas 

no Brasil (Divulgação) 

Norminha 645, 14/10/2021 
   A BRF está homenageando 
colaboradores que comple-
tam dez anos ou mais de tra-
balho em suas unidades pro-
dutivas, informou a empresa 
na semana passada. Essa 
iniciativa será realizada até 
novembro e faz parte do pro-
grama “Nossa Gente, Nossa 
História”, que destaca a tra-
jetória das pessoas que 
constroem a história da BRF. 
Neste ano, mais de 7 mil re-
ceberão esse reconhecimen-
to no Brasil. 
   “Temos muito orgulho da 
nossa gente e da trajetória de 
cada um. Compartilhamos a 
paixão por trabalhar com ali-
mentos e a grande missão de 
alimentar o mundo com os 
melhores produtos, propor-
cionando uma vida melhor a 
todos”, disse a líder de Gente 
para Operações da BRF, Kari-
na Moreira, em nota. 
   Entre os homenageados 
estão os irmãos José, Valmor 
e Sebastião Sauer, que com-
pletaram 30 anos de trabalho 
na unidade da BRF em Fran-
cisco Beltrão (PR). José e 
Valmor atuam no controle a-
gropecuário e Sebastião na 
área administrativa. “Nossos 
pais sempre trabalharam no 
campo, com alimentos, e vir 
para a BRF foi natural”, con-
tou Sebastião na mesma no-
ta – assim como os demais 
depoimentos abaixo. “Pode-
mos dizer, literalmente, que 
trabalhar na companhia é 
trabalhar em família”, disse 
José. “Estou realizado, o 
comprometimento e a confi-
ança fizeram perdurar esta 
história”, completou Valmor. 
   A família também foi inspi-
ração para Ademilson Pinto, 
que há 20 anos trabalha na 
produção da BRF em Santa 
Catarina. Primeiro na unida-
de de Herval d'Oeste e, pos-
teriormente, em Campos No-
vos. “Minha mãe trabalhou 
na empresa e ela foi minha 
inspiração”, disse Ademil-
son. “Sou grato e tenho mui-
to orgulho do  que conquistei  

e das pessoas que estiveram 
comigo nesta caminhada de 
duas décadas.” 
   Uma das pessoas que Ade-
milson encontrou no cami-
nho foi seu colega Claudinei 
Facchin, que está há 25 anos 
na empresa, sete deles na u-
nidade de Campos Novos. 
“Permaneço com o mesmo 
espírito de quando comecei. 
Agora auxilio os mais jovens 
e contribuo com a equipe em 
diversas frentes, monitoran-
do a qualidade dos produtos 
e dos processos”, disse 
Claudinei. 
     Orgulho também é o sen-
timento da analista de pro-
cessos Valéria Kochhann, há 
15 anos na BRF de Toledo 
(PR). “É um passo de cada 
vez e, quando vemos, muita 
coisa avançou. A gente vai 
juntando os tijolos e a his-
tória se constrói”, disse ela. 
     Em Concórdia (SC), o ana-
lista de planejamento Adenil-
so Julian lembra, como se 
fosse ontem, do seu primeiro 
dia de trabalho na empresa, 
a então Sadia, há 50 anos. 
“Comecei jovem, com 18 a-
nos, usávamos papel e cane-
ta e hoje os sistemas fazem 
tudo de forma automática e 
rápida”, disse ele. “Aprendi 
muito e continuo aprenden-
do, porque a BRF é assim, 
sempre de olho no futuro.” 
   O técnico em segurança do 
trabalho Roque Affonso Horn 
soma 35 anos de atuação na 
unidade de Lajeado (RS). Um 
momento marcante em sua 
jornada foi em 2009, quando 
a BRF passou a implantar 
amplos processos de Segu-
rança, Saúde e Meio Am-
biente (SSMA) na planta. 
“Tenho muito orgulho de tra-
balhar na empresa e com 
uma equipe maravilhosa de 
colegas”, elogiou Roque. 
   A empresa não detalhou 
quais serão os prêmios ou 
como serão as cerimônias 
neste ano. "O mais impor-
tante pra gente é fazer com 
que nossos colaboradores 
sintam-se reconhecidos. N 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Abaixo tamanhos e valores das publicidades, por edição, por 3 meses e por 6 meses 
TAMANHOS PADRÃO POR EDIÇÃO POR MÊS POR 03 MESES POR 06 MESES 

Norminha A: 01 coluna por 13,48 cm R$52,00 R$200,00 R$530,00 R$920,00 

Norminha B: 02 colunas por 6,08 cm R$52,00 R$200,00 R$530,00 R$920,00 

Norminha C: 04 colunas por 6,06 cm R$73,00 R$280,00 R$670,00 R$1.290,00 

Norminha D: 06 colunas por 6,08 cm R$109,00 R$420,00 R$1.000,00 R$1.930,00 

Norminha E: 02 colunas por 13,46 cm R$73,00 R$280,00 R$670,00 R$1.290,00 

Norminha F: 02 colunas por 26,92 cm R$109,00 R$420,00 R$1.000,00 R$1.930,00 

Norminha G: 03 colunas por 20,20 cm R$109,00 R$420,00 R$1.000,00 R$1.930,00 

 

OBS: Nos contratos de duração por 6 meses, 

o cliente terá espaço em todas as edições para divulgar artigos relacionados à sua atuação no mercado 

ATENÇÃO: Os pagamentos são antecipados ao tempo de duração, 

com emissão de contrato, NF e boleto, ou depósito em conta corrente. 

 

 

 

 

Norminha C - 04 colunas por 6,08 cm 
R$73,00/edição; 
R$280,00/mês 
R$670,00/03 meses; 
R$1.290,00/06 meses. 
 

 

 

Norminha F - 02 colunas por 26,92 cm 
R$109,00/edição; 
R$420,00/mês; 
R$1.000,00/03 meses; 
R$1.930,00/06 meses. 
 

APRESENTAÇÃO: 

     Norminha é editada toda quinta-feira e enviada 

gratuitamente para mais de 3 milhões de e-mails de 

profissionais de todos os estados brasileiros, 

devidamente cadastrados e autorizados. 

     Norminha também é divulgada, toda quinta-feira, em 

mais de 450 Grupos de WhatsApp, Telegram, 

Facebook, Linkedin, Youtube e 

faz parte de intranet de várias empresas. 

     Para impressão o seu formato é de A3 (30,40 cm de 

largura por 40,40 cm de altura. Possui 6 colunas e um 

belo visual com todas as notícias destacadas por fundo 

colorido para manter foco e visualização. 

     Todas as edições permanecem hospedadas e 

disponíveis ao acesso gratuito no site 

www.norminha.net.br  

FALE CONOSCO: contato@norminha.net.br 
Whats 18 99765-2705 
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Norminha E 
2 colunas/13,46 cm 
R$73,00/edição; 
R$280,00/mês 
R$670,00/03 meses; 
R$1.290,00/06 meses. 

Norminha A 
1 coluna/13,46 cm 
R$52,00/edição; 
R$200,00/mês; 
R$530,00/03 meses; 
R$920,00/06 meses. 
 

Norminha B 
2 colunas/6,08 cm 
R$52,00/edição; 
R$200,00 mês; 
R$530,00 03 meses; 
R$920,00 06 meses. 

Norminha D 
06 colunas por 6,08 cm 
 

R$109,00/edição; 
R$420,00/mês; 

R$1.000,00/03 meses; 
R$1.930,00/06 meses. 

http://www.norminha.net.br/
http://www.rosinaldoramos.adv.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/

