NOTA TÉCNICA - DETERIORAÇÃO DAS NORMAS REGULAMENTADORAS DE
SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO

Brasília, 14 de junho de 2019

1. Considerando os preceitos basilares previstos na Constituição Federal/88 que
assegura como fundamento da nação: a dignidade humana (art. 1º, III), c\c com o art. 6º do
mesmo dispositivo legal, cujo texto garante, como direito social, o direito ao trabalho digno,
protegido e seguro; e tendo como direitos fundamentais garantia à segurança (art. 5º, caput) e
à saúde (art. 6º);
2. Considerando que as Normas Regulamentadoras constituem um marco fundamental
na efetivação dos fundamentos constitucionais concernentes à dignidade da pessoa humana e
ao valor social do trabalho de que tratam os supracitados dispositivos legais, e que por meio
detes poder-se-à garantir a todos os trabalhadores urbanos e rurais a redução dos riscos
inerentes ao trabalho, com a efetivação das normas de saúde, higiene e segurança;
3. Considerando que o direito dos trabalhadores à redução dos riscos inerente ao
trabalho por meio das normas de segurança também esta amparado na Constituição Federal/88,
em seu art. 7º, inciso XXII, e pelo principio da da prevenção previsto na alínea “a” do item II,
da Politica Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho – PNSST, publicada pelo Decreto
7.602, de 7 de novembro de 2011;
4. Considerando que os procedimentos de elaboração das Normas Regulamentadoras
observam o processo de diálogo nacional tripartite que se desenvolve nas Comissões Nacionais
Tripartites Temáticas – CNTT e na Comissão Tripartite Paritária Permanente - CTPP, que une
representantes de empregados, empregadores e governo para discussão, criação e alteração de
forma consensual de todas as NRs e seus anexos.
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5. Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, através da a ADI 4066,
que evidenciou a liberdade de iniciativa (arts. 1º, IV, e 170, caput, da CF/88) há de ser
compatibilizada com a proteção da saúde e a preservação do meio ambiente e ainda as diversas
Convenções da Organização Internacional do Trabalho – OIT, ratificadas pelo Brasil, como por
exemplo, a Convenção 155 que aborda a segurança e a saúde dos trabalhadores e a Convenção
144 que trata das consultas tripartites para promover a aplicação de normas;
6. Considerando todos os estudos mundiais que demonstram de forma inequívoca a
relação entre o enfraquecimento da regulamentação das questões incidentes sobre a saúde e
segurança no trabalho e o agravamento dos índices objetivos que quantificam o adoecimento e a
mortalidade durante atividades laborais, muitos dos quais citados no corpo desta exposição de
motivos, e que devem servir de norte para a tomada de atitudes e definição de políticas públicas
em matéria de saúde e trabalho; assim como os impactos do adoecimento e mortalidade sobre os
custos de Previdência Social; e finalmente;
7. Considerando a busca pelo justo equilíbrio nas relações entre capital e trabalho,
fundamental ao desenvolvimento e progresso nacional e fortalecimento do Brasil frente aos
mercados internacionais, condição esta desejada e necessária para o incremento na
industrialização e mitigação dos efeitos da Crise que assola o mundo;

8. O Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho – SINAIT acompanha com grande
preocupação as recentes declarações dos representantes do Governo Federal ao afirmarem que
haverá uma ampla modernização nas Normas Regulamentadoras (NRs) de segurança e saúde no
trabalho, sob a alegação de que haveria custos absurdos em função de uma normatização
absolutamente “bizantina, anacrônica e hostil” (sic), e que a NR 12 serria a primeira a ser
alterada, no mes de junho, objetivando a redução de conteúdo em 90%, e na sequencia deverão
ser revisadas as NRs 1, 2, 3, 9, 15, 17, 24.
9. Tais afirmativas, data venia, não se coadunam com a realidade do país, como se
demonstrará adiante, além de ferir os preceitos legais, constitucionais e convencionais existentes.
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10. Não se pode olvidar o contexto nacional ensejador da criação das Normas
Regulamentadoras no final no final dos anos 70. Há épóca, o país vivia o período conhecido
como “milagre econômico”. Não obstante, o cenário acidentário vinha alcançando recordes em
incidência e mortalidade por acidentes de trabalho com graves prejuízos sociais e econômicos.
Em

1975º país alcançou

assustadora média de

6.238 acidentes de trabalho por dia,

contabilizando 4,3 acidentes por minuto, 12 óbitos por dia. Contando, na época, com
aproximadamente 13 milhões de trabalhadores segurados, 15% da população obreira sofreu
algum tipo de acidente de trabalho.1
11. Esses dados, devido à divulgação nacional e internacional, tornaram-se uma realidade
tida como “vergonha nacional”, o que certamente teve impacto sobre a opinião pública ao revelar,
em números oficiais, as condições de trabalho deploráveis a que os trabalhadores brasileiros
vinham sendo submetidos, alegadamente em nome do desenvolvimento do país, mas sem os
cuidados com a segurança em ambientes de trabalho. Como consequência, para reverter à questão
da sinistralidade laboral e atender as convenções da OIT – Organização Internacional do
Trabalho, ratificadas pelo Brasil, foi alterado e ampliado o capítulo V da CLT, seguido pela
Portaria 3214/78 que estabeleceu a sua regulamentação por meio das Normas Regulamentadoras.
12. Desde então as Normas Regulamentadoras seguem em um processo de permanente
atualização e diálogo social e desde 1996 são construídas por meio das instâncias tripartites de
negociação. O Ministério do Trabalho, mediante a Portaria nº 2, de 10 de abril de 1996, instituiu
a Comissão Tripartite Paritária Permanente – CTPP, consolidando o princípio constitucional da
publicidade, ao integrar os parceiros sociais no processo de formulação das NR, contemplando
ainda o preconizado na Convenção 144 da OIT.
13. A importância e efetividade das Normas Regulamentadoras logo foi constatada. A
taxa de mortalidade na década de 70, que era de 30 óbitos para cada 100.000 trabalhadores
segurados, com o advento das NRs foi decaindo de forma gradual e contínua para os atuais
5 óbitos para cada 100.000 vínculos2, o que demonstra a importância deste regulamento para
a economia e a necessidade de seguir nesta senda, pois são ainda vultosos os gastos para toda a
sociedade com acidentes e doenças do trabalho.
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16. A metodologia de reavaliação e criação das NRs é bem estruturada e atende de forma
plena ao já mencionado princípio da publicidade, com participação efetiva dos parceiros sociais
e a realização de consultas públicas. A matéria é regida atualmente pela Portaria nº 1.224, de 28
de dezembro de 2018 que estabelece a metodologia de regulamentação na área de segurança e
saúde no trabalho e em questões relacionadas às condições gerais de trabalho e tem como
princípio a consulta às organizações representativas do Governo, dos Trabalhadores e dos
Empregadores, integrantes da Comissão Tripartite Paritária Permanente - CTPP, instituída pela
Portaria SSST n.º 2, de 10 de abril de 1996.
17. O procedimento de elaboração ou revisão de Norma Regulamentadora - NR deve
observar as seguintes etapas:
I - delimitação do tema a ser regulamentado ou NR a ser revisada, estabelecido pelo DSST
(Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho), ouvida a CTPP, após análise de proposta
encaminhada por qualquer uma das bancadas.
II - elaboração de texto técnico básico que será elaborado por Grupo Técnico - GT, a ser
constituído pelo DSST e composto por Auditores-Fiscais do Trabalho.
III - disponibilização do texto técnico básico para consulta pública;
IV - elaboração de proposta de regulamentação;
V - apreciação da proposta de regulamentação;
VI - aprovação;
VII - publicação da norma no Diário Oficial da União - DOU; e
VIII - implementação assistida.
18. Ainda segundo a Portaria em tela, a proposta deve conter a análise de impacto
regulatório para a criação ou revisão de texto normativo e plano de trabalho. A análise do impacto
regulatório, conforme procedimento a ser estabelecido pelo DSST, pode ser fundamentada no
impacto esperado, utilizando indicadores, tais como taxas de acidentes ou adoecimentos,
trabalhadores atingidos e não conformidades detectadas pela Inspeção do Trabalho.
19. Diante do exposto, entende-se que as declarações dos representantes retro
mencionados são motivadas pelo possível desconhecimento da realidade acidentária do país,
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assim como dos reais custos destes acidentes para a economia brasileira, visto que o referido
processo regulatório valoriza e respeita plenamente o diálogo social, o que impulsiona a
constante atualização demandada pela interação entre trabalhadores e empregadores.
20. Essa dinâmica demonstra que toda a fala do governo em torno das normas
regulamentadoras em uso não encontra fundamento, pois somente nos últimos meses foram
publicadas portarias atualizando as NRs 07, 12, 13, 15, 22, 31, 36 e 37, ou seja: as NRs revestemse de atualidade, acompanhando os avanços tecnológicos. Estas atualizações em grande parte (se
não em sua totalidade) foram demandadas pela bancada dos empregadores para maior clareza e
segurança jurídica em sua aplicação. Desta feita, as alegações que as NRs são extensas e de difícil
acompanhamento partem exatamente dos mesmos que solicitam as alterações e que são
responsáveis pelos custos da manutenção do ambiente de trabalho seguro e saudável, obrigação
constitucional inescusável e promotora de maior produtividade, concorrência leal e inserção em
mercados mais exigentes.
21. Para maior esclarecimento e permitir o pleno entendimento do impacto das mudanças
propostas faz-se importante lecionar que as Normas Regulamentadoras se classificam em três
espécies, de acordo com a natureza e a especificidade do assunto tratado. Elas podem ser Gerais,
Especiais ou Setoriais.
Normas Gerais, aplicam-se a qualquer atividade:
NR1 - Disposições Gerais
NR2- Inspeção Prévia
NR3 - Embargo e Interdição
NR4 - SESMT
NR5 - CIPA
NR7 - PCMSO
NR9 - PPRA
NR17 - Ergonomia
NR28 - Fiscalização
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Normas Especiais, dentro da natureza da execução do trabalho, considerando atividades,
instalações ou equipamentos previstos nessas normas.
NR6 - EPI
NR8 - Edificações
NR10 - Segurança em Eletricidade
NR11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais
NR12 - Máquinas e Equipamentos
NR13 - Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulações
NR14 - Fornos
NR15 - Atividades e Operações Insalubres
NR16 - Atividades e Operações Perigosas
NR19 - Explosivos
NR20 - Inflamáveis e Combustíveis
NR21 - Trabalho a Céu Aberto
NR23 - Proteção Contra Incêndios
NR24 - Condições Sanitárias e de Conforto
NR25 - Resíduos Industriais
NR26 - Sinalização
NR33 - Espaços Confinados
NR35 - Trabalho em Altura
Normas Setoriais, específicas por setor econômico.
NR18 - Construção Civil
NR22 - Mineração
NR29 - Trabalho Portuário
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NR30 - Trabalho Aquaviário
NR31 - Trabalho Rural
NR32 - Serviços de Saúde
NR34 - Construção e Reparação Naval
NR36 - Abate e Processamento de Carnes e Derivados
NR37 - Plataformas de Petróleo
22. O atual acervo das NRs é bastante abrangente de forma a abarcar os diferentes
aspectos do multifacetado mundo do trabalho e formam um conjunto inter-relacionado, onde
cada uma tem o seu papel na preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores.
23.

As normas gerais são de fundamental importância por abranger todos os

trabalhadores. Em interação às normas gerais tem-se as normas especiais e as normas setoriais,
que irão conferir os requisitos específicos para a segurança em determinadas condições de
trabalho. O equilíbrio, combinação e sinergia destas normas deve ser sempre buscado e qualquer
alteração nas normas gerais pode refletir nas demais. Conhecedora de todas estas implicações, a
CTPP procura estabelecer uma pauta para receber o trabalho dos grupos técnicos e as
contribuições da sociedade oriundas da consulta pública, sem descuidar da visão holística do
conjunto das NRs, visto que alterações nestes textos com qualquer atropelo aos trâmites
necessários (desenvolvidos através de estudos ao longo dos 40 anos de trabalho com estas
normas), pode causar efeito desastroso com a quebra deste equilíbrio e comprometer a busca pelo
desenvolvimento sustentável desejado.
24. Neste cenário, causam surpresa as declarações com pauta estabelecida para alteração
de 6 dentre as 9 normas gerais, além de normas especiais com celeridade definida em agenda não
previamente obtida por consenso na CTPP, sob o argumento da necessidade de desburocratização
e retirar entraves da economia.
25. As NRs, que devem ser tratadas como um conjunto, devem convergir para sua
harmonização e buscar sua adequação às boas práticas regulatórias, o que vem ao encontro da
responsabilidade civil do contratante sobre o meio ambiente do trabalho, baseada no artigo 927,
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parágrafo único do Código Civil, e minimizar gastos e perdas decorrentes do adoecimento
durante a atividade laboral, devendo o investimento na melhora do meio ambiente do trabalho
ser princípio básico para qualquer relação trabalhista e norte para a modernização legislativa,
além de reforçar o disposto em sua gênese constitucional prevista no Art7°, inciso XXII :
“redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;”
26. A argumentação de que normas protetivas em SST trazem custos está absolutamente
divorciada da realidade. Um projeto realizado pela Organização Mundial do Trabalho (OMT) em
conjunto com o Ministério dos Assuntos Sociais e da Saúde da Finlândia , o Instituto Finlandês
de Saúde no Trabalho (FIOH) , o Instituto WSH de Singapura, a Comissão Internacional de
Saúde no Trabalho (ICOH) e a EU-OSHA, com o objetivo de obter estimativas a nível mundial
atualizadas sobre os acidentes e as doenças relacionadas com o trabalho, disponibilizou uma
ferramenta de visualização de dados apresentada no XXI Congresso Internacional de Segurança
e Saúde no Trabalho recentemente , em setembro de 2017.
27. Essa ferramenta fornece uma apresentação visual acessível de dados sobre os custos
para a sociedade dos acidentes e doenças relacionadas com o trabalho, abrangendo todas as
regiões do mundo e apresentando dados mais específicos ao nível dos Estados-Membros da
União Européia (UE). Os custos para a sociedade são apresentados em termos monetários como
percentagem do Produto Interno Bruto (PIB). Para maior clareza reproduzimos abaixo parte deste
importante trabalho:
“A vertente econômica da segurança e saúde no trabalho - o valor da SST para
a sociedade5
A Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA) visa
informar os mandatários nos domínios da política, dos negócios e da ciência, de forma
que compreendam melhor os efeitos econômicos da segurança e saúde no trabalho. Para
esse efeito, a EU-OSHA fornece resultados de investigação de elevada qualidade
científica que avaliam os efeitos econômicos dos acidentes e doenças relacionados com
o trabalho sobre a sociedade e as empresas.
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Contudo, é essencial que os mandatários sobre matérias sociais reconheçam as
consequências de medidas preventivas insuficientes e, seguidamente, planejem medidas
eficazes em diversos domínios de ação. Se os efeitos econômicos na qualidade de vida e
no trabalho das pessoas não forem expressos em termos financeiros equivalentes, existe
o risco de não serem suficientemente considerados, quer seja no plano político ou no diaa-dia das pessoas.
Comparação internacional do custo dos acidentes e doenças relacionados com
o trabalho 6

As vantagens econômicas da saúde e segurança no trabalho nunca foram tão
evidentes. Novas estimativas de um projeto internacional revelam que os acidentes e
doenças relacionados com o trabalho custam à UE, pelo menos, 476 mil milhões de euros
por ano. Só os custos do câncer relacionado com o trabalho atingem 119,5 mil milhões
de euros.
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A figura 1 revela um custo a nível mundial de 2680 mil milhões de euros, o que
representa 3,9 % do PIB mundial. Por sua vez, o custo a nível europeu é de 476 mil
milhões de euros, o que representa 3,3 % do PIB europeu, ficando proporcionalmente
abaixo da média mundial.”

28. O estudo traz uma análise criteriosa dos impactos do adoecimento e da mortalidade
no trabalho com os custos destes eventos para a sociedade européia, fazendo uma projeção com
o cenário mundial. Os resultados são inequívocos - para que se obtenha redução de custos com
afastamento de trabalhadores, assim como otimização da produção e conquista de melhores
resultados em tarefas laborais, é fundamental que as diretrizes dos países envolvidos priorizem
os investimentos na área de saúde e segurança do trabalho, sendo estes custos um grande
investimento para o desenvolvimento nacional.

29. Apresenta uma comparação, de acordo com as categorias de rendimento assinaladas
pelo Banco Mundial, demonstrando que a taxa de mortalidade por acidentes de trabalho no
bloco onde está inserido o Brasil é mais de 4 vezes superior aos países do bloco da União
Europeia. Isto equivale dizer que a cada grupo de 100.000 trabalhadores brasileiros mais de 7
irão morrer por acidente de trabalho enquanto a cada grupo de 100.000 trabalhadores europeus
menos de 2 trabalhadores irão morrer por acidente de trabalho.
“A esse respeito, pode presumir-se que este modelo fornece uma estimativa de
custos bastante conservadora, uma vez que muitos fatores não podem ser incluídos
devido à falta de dados suficientes. Embora as bases de dados internacionais sobre a
saúde utilizadas forneçam os melhores dados mundiais atualmente disponíveis, deve
presumir-se que, para muitos países, esses dados representam uma subestimação dos
verdadeiros problemas. A provável subavaliação ao nível da UE já foi assinalada diversas
vezes (por exemplo, Kurppa, 2015) e pode presumir-se que existe um problema
semelhante à escala internacional.
Além disso, a estimativa dos custos baseia-se apenas na redução da
produtividade como resultado dos anos de trabalho perdidos em cada país. Muitos
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outros fatores de custo, como os custos dos cuidados de saúde, os custos da
aposentadoria antecipada ou o presentismo (trabalhar mesmo estando doente) estão
também ausentes deste modelo. Adicionalmente, no cálculo não estão incluídos diversos
tipos de trabalho, como o trabalho infantil, o trabalho ilegal e muitos tipos de trabalho
ocasional, os quais representam uma grande parte do mercado de trabalho em muitos
países.
Outra importante análise é correlação entre os custos dos acidentes e doenças
relacionados com o trabalho em percentagem do PIB das regiões da OMS. Relativamente
às outras regiões mundiais, a UE apresenta os menores custos em termos percentuais.
Regra geral, os custos nas regiões mais ricas são proporcionalmente inferiores aos dos
países menos desenvolvidos. Tal como outros estudos também demonstraram (Fórum
Económico Mundial, 2013)7, existe uma correlação positiva entre condições de
trabalho saudáveis e a prosperidade e competitividade de uma região. A nível social,
o investimento em medidas preventivas e na segurança e saúde no trabalho tem
efeitos positivos na prosperidade de uma região.”

30. Importante ressaltar que, dentro do escopo deste estudo, restou evidenciado que o
grupo onde se posiciona o Brasil se destaca como o mais significativo nos anos vividos com
incapacidade, o que pressiona os custos previdenciários, tendência esta que tende a aumentar
com o envelhecimento da população. E estas opções que negligenciam os investimentos em
segurança e saúde do trabalho para atender interesses imediatistas poderão trazer resultados
exatamente opostos àqueles desejados, e podem ser contemplados com outras políticas que não
o instrumento específico para Segurança e saúde no trabalho, de forma a não trazer impactos
negativos para a mortalidade do trabalhador brasileiro.
31. As considerações finais deste trabalho reforçam a importância da segurança e saúde
no trabalho para a sociedade para as empresas e para a nação como promotor do desenvolvimento
econômico. Vejamos.
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“Embora muitos países compreendam a importância da Segurança e Saúde no
Trabalho (SST), muitos trabalhadores ainda enfrentam condições de trabalho perigosas
e prejudiciais para a saúde. Em 2013, registaram-se cerca de 3,1 milhões de acidentes
não mortais que implicaram, pelo menos, quatro dias de ausência e 3674 acidentes
mortais na UE-28 (Eurostat, 2016a)2. Nesse mesmo ano, a percentagem da população
da UE-28 que sofria de um ou mais problemas de saúde relacionados com o trabalho,
causados ou agravados pelo trabalho era em média de 7,4% (Agilis, 20153).
As análises de conteúdo iniciais confirmam a correlação entre a melhoria das
medidas preventivas de um país e uma redução associada na mortalidade e morbilidade.
Esta situação traduz-se em custos proporcionalmente inferiores com acidentes e doenças
relacionados com o trabalho em relação ao PIB de um país. A nível social, o investimento
em medidas preventivas é, por conseguinte, economicamente rentável para os países e
contribui para aumentar a prosperidade.
Um ambiente de trabalho saudável e seguro, além de ser desejável do ponto de
vista dos trabalhadores, também contribui significativamente para a produtividade do
trabalho e promove o crescimento econômico. A SST aumenta a competitividade e a
produtividade das empresas, reduzindo os custos resultantes de acidentes de trabalho e
de problemas de saúde relacionados com o trabalho e aumentando a motivação dos
trabalhadores. Além disso, uma diminuição dos acidentes e problemas de saúde
relacionados com o trabalho atenua a pressão sobre os sistemas públicos e privados de
proteção social, seguros e pensões.”
32. Nesse passo, toda a exposição de motivos justifica a profunda preocupação do Sinait
com o posicionamento do Governo no que diz respeito à revisão das Normas Regulamentadoras.
33. Ao contrário desse entendimento, o Sinait enfatiza a importância destes instrumentos
regulamentadores não só como mantenedores do equilíbrio nas relações trabalhistas e
garantidores da qualidade de vida do cidadão brasileiro, mas

também para contribuir

efetivamente com produtividade do trabalho e promover o crescimento econômico do país, com
o aumenta a competitividade e a produtividade das empresas, reduzindo os custos resultantes de
acidentes de trabalho e de problemas de saúde relacionados com o trabalho, o que decerto
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converge com o ser interesse do Governo Federal enquanto representante da população, seja ela
trabalhadora ou não e para o desenvolvimento do país.
34. Isto posto, o Sinait requer ao Governo que -, após apreciação da exposição de motivos
demonstrando estreita relação entre a desregulamentação das questões de saúde e segurança no
trabalho com o aumento da morbidade e mortalidade no trabalho; das evidências já trazidas pela
preocupação dos países mais desenvolvidos com o meio ambiente de trabalho; bem como pelo
reflexo negativo que afeta diretamente nos resultados do setor economico do país com o aumento
de custos acidentários-, reavalie referido posicionamento de formas a garantir o bem estar da
população trabalhadora brasileira, que representa o pilar da nação, fugindo do retrocesso social
e aumento de custos representado pela simplificação proposta nas Normas Regulamentadoras.
35. Certos de possuir o mesmo objetivo, o Sinait confia na manutenção destes valiosos
instrumentos normativos.
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