
  
 

                  

 
 

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2013. 
 
 
Exmª Srª. 
Gleisi Hoffmann 
Ministra-Chefe da Casa Civil da Presidência da República 
 
 

Ref.: O impacto social e econômico da Norma Regulamentadora 
nº 12 do Ministério do Trabalho e Emprego. 

 
 
Senhora Ministra, 
 
Na representatividade do empresariado paulista e fluminense, vimos trazer ao 
conhecimento de V. Exª nossa preocupação com os impactos ocasionados 
pela Norma Regulamentadora 12, alterada pela Portaria 197 e publicada em 24 
de dezembro de 2010. 
 
Em que pese a importância das medidas de segurança e higiene do trabalho, 
não podemos olvidar que a mencionada norma deixou de observar o grande 
impacto social e econômico que ocasionaria no que tange aos custos para as 
adaptações ou substituições necessárias. 
 
Por esse motivo e considerando a extrema relevância de que se reveste o 
tema, permita-nos encaminhar a justificativa anexa, detalhando as razões pelas 
quais a FIESP e a FIRJAN vêm requerer a apreciação de V. Exª sobre o tema 
acima exposto, solicitando a prorrogação de três anos para todos os prazos da 
norma e o encaminhamento de solicitação de revisão da norma à CNTT-NR12. 
 
Aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de alta estima e 
consideração e, na expectativa de uma resposta positiva aos nossos pedidos, 
colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento que se faça 
necessário. 
 

Atenciosamente 
 
 
 

Paulo Skaf 
Presidente da FIESP 

 

Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira 
Presidente do Sistema FIRJAN  

 
 
 
 



  
 

JUSTIFICATIVA 

 

 Indiscutível é a importância da segurança das máquinas e equipamentos 

como uma das formas de redução do número de acidentes do trabalho. Contudo, 

indiscutível também é o impacto social e econômico da nova redação da Norma 

Regulamentadora nº 12 (NR 12), alterada pela Portaria 197 e publicada em 24 de 

dezembro de 2010.  

 Em sua elaboração, não foi observado o disposto no art. 4º da Portaria 

186/10 desse Ministério do Trabalho e Emprego, que impõe, para atualização de 

uma norma, a observância pela Comissão Tripartite de um rol de aspectos e 

situações, dentre os quais destacamos: 

 Avaliar o impacto social e a distribuição dos efeitos na sociedade, 
considerando aspectos sociais, ambientais e econômicos; 

 Avaliar a adequação e a consistência com outras regulamentações e 
politicas sociais e ambientais;  

 Conceber as normas de forma estruturada, com níveis de detalhamento 
escalonados, de maneira a facilitar a compreensão; 

 Garantir que os textos sejam escritos com clareza, lógica, coerência e 
objetividade, em linguagem acessível e detalhados o estritamente 
necessário para a sua melhor compreensão e aplicabilidade; e 

 Respeitar conceitos socialmente e cientificamente reconhecidos e validados, 
especialmente em outras normas regulamentadoras, e, ao estabelecer 
conceitos inovadores, buscar a fundamentação técnica, jurídica ou 
semântica que garanta sua adequada compreensão. 

 De fato, esses aspectos não foram considerados, principalmente no que 

concerne ao impacto social e à distribuição dos efeitos na sociedade ante o aspecto 

econômico, pois não se realizou nenhum tipo de levantamento dos custos para 

adaptação ou substituição das máquinas, tampouco se verificou a existência de 

fornecedores e profissionais qualificados. As novas exigências da NR 12 poderão 

implicar o sucateamento do parque industrial hoje instalado, com estimativas de 

custos que superam a ordem de R$ 100 bilhões.   

 As linhas de financiamento existentes não atendem às necessidades das 

empresas e são de difícil obtenção, pois, em sua maioria, destinam-se a máquinas 

novas1. Não é só: inexiste linha de financiamento para a inutilização dos 

equipamentos que não teriam condições de serem adequados, conforme exige a 

norma. Nessas hipóteses, a NR 12 também impede que o equipamento seja 

vendido, exigindo que o empregador garanta que o mesmo não será usado por 

terceiros. 

                                                           
1
 Importante lembrar que recentemente foi publicada a Política Nacional e o Plano Nacional de 

Segurança e Saúde no Trabalho (28/04/12), conforme previsto no Decreto Presidencial 7.602/11, que 

verbera, claramente, que compete ao governo a criação de linhas de financiamento/crédito para a 

retirada e inutilização de máquinas e equipamentos que não atendam às normas de segurança. 



  
 

 Outro ponto de destaque é a inexistência de tratamento diferenciado para 

micro e pequenas empresas, situação que também contraria o Decreto 

7.602/2011, em seu item 1.5 (Promoção da SST nas micro e pequenas empresas e 

empreendimentos de economia solidaria), bem como a Lei Complementar 

123/2006, que estabelece tratamento diferenciado para as micro e pequenas 

empresas. 

 Além disso, é de bom alvitre destacar que a nova redação da NR 12 tornou-

se extremamente técnica e exageradamente minuciosa, de maneira que, para sua 

devida aplicação, faz-se necessária a aquisição de inúmeras Normas Técnicas da 

ABNT.  Trata-se, portanto, de impor ao consumidor final o ônus de adquirir tais 

normas, aumentando ainda mais os custos de adaptação e ofendendo o princípio 

da publicidade das leis. Vale ressaltar que as normas da ABNT não são de domínio 

público, sendo comercializadas a um custo aproximado de R$ 3 mil.  

 A complexidade da NR 12 exige o domínio de várias áreas da engenharia 

para seu efetivo entendimento e cumprimento. Essa complexidade tem ensejado, 

para auditores fiscais - que não necessariamente são engenheiros, o entendimento 

equivocado da caracterização de grave e iminente risco e, por via de consequência, 

a interdição desnecessária de máquinas ou até mesmo de setores e/ou 

estabelecimentos, mesmo quando a medida de proteção está prevista na norma e 

tem prazo para sua implementação. 

 Vale lembrar: grave e iminente risco é conceito definido, pela NR 3, como 

toda condição ou situação de trabalho que possa causa                     

                                                                              , 

podendo levar à interdição da máquina ou de toda a fábrica. Para sua aplicação, é 

imprescindível a elaboração, pelo auditor fiscal, de laudo técnico em que fique 

demonstrada, de forma clara, a caracterização da situação. 

 O mais importante requisito para eventual imposição de interdição é a 

exposição do trabalhador a uma situação clara de grave e iminente risco. A 

situação material fática a ensejar as condições de interdição deve ser analisada sob 

três aspectos: conceito de risco2; graduação de risco (grave) e dimensão temporal 

(iminente). Não nos parece que o ato administrativo, emanado da autoridade do 

Poder Executivo, contemple os aspectos do objeto, forma e legalidade quando 

caracteriza grave e iminente risco. 

 Outro conceito polêmico é o da "falha segura".  A NR 12 determina que toda 

máquina ou equipamento deve observar o princípio da falha segura, que requer 

que um sistema entre em estado seguro, quando ocorrer falha de um componente 

relevante para a segurança. O principal requisito para a aplicação desse princí       

                                                           
2
 Juridicamente, o conceito de risco exprime a ideia de perigo ou do mal receado; é o perigo de perder 

ou de prejuízo ou o receio do mal que cause perda ou dano. Mas, o risco para justificar a medida 

drástica precisa ser grave e iminente. Grave será aquele que gera a invalidez ou a morte; e iminente 

equipara-se à ameaça irresistível, inevitável, que estar preste a acontecer. 



  
 

a existência de um estado seguro em que o sistema pode ser projetado para entrar 

nesse modo na eventualidade da ocorrência de falhas. A norma também cita que 

um sistema pode não ter um estado seguro. Nesse caso, deve ser usado o princípio 

   “           ”, q     q             ã           â                              

confiabilidade, de maneira de que o sistema sempre funcione. 

 Não é necessário profundo conhecimento técnico para confirmar que não 

existe sistema à prova de falhas. Logo, preocupa-nos a insegurança jurídica trazida 

pela óbvia inexequibilidade do princípio.  

 Essa preocupação aumenta frente às Recomendações Conjuntas GP-CGJT Nº 

1 e GP-CGJT Nº 2, de 03 de maio de 2011, do Tribunal Superior do Trabalho (TST): 

qualquer benefício concedido pela Previdência Social ou reclamação trabalhista 

envolvendo acidente de trabalho, máquinas ou equipamentos torna-se passível de 

subsidiar ação regressiva impetrada pela Advocacia Geral da União (AGU), caso se 

verifique não ter sido respeitado o princípio da falha segura. 

 A situação se agrava ainda mais ao constatarmos como os Tribunais 

Regionais do Trabalho têm-se portado ante as diretrizes da NR 12. O critério da 

falha segura tem servido de subsídio a justificar a responsabilização de empresas 

por acidentes do trabalho sem a devida verificação da ocorrência de culpa do 

empregador, comprometendo a justiça das decisões. 

 

ACIDENTE DE TRABALHO. MAQUINÁRIO ADOTADO NO PROCESSO 

PRODUTIVO. CRITÉRIO DA FALHA SEGURA. 

A concepção do método produtivo, sobretudo quanto à adoção do 

maquinário, deve ser feita segundo o critério da “falha segura”, o qual 

informa que os mecanismos e processos devem antecipar e prever 

possíveis falhas humanas, com a criação de condições que sejam 

capazes de tolerar tais erros sem acidente. Nesse sentido, aliás, dispõe 

expressamente a NR 12, item 12.5. Por outro lado, conquanto a reclamada 

tenha instituído os programas de saúde e fornecido os equipamentos 

protetivos, a ausência de treinamento para o manejo do maquinário revela, de 

forma patente, a sua conduta culposa na eclosão do acidente de trabalho, 

ensejando a respectiva obrigação de indenizar (artigos 186, 187 e 927 do 

Código Civil). Recurso patronal a que se nega provimento.3 (destacamos) 

 

 Vale destacar, ainda, que para algumas máquinas instaladas antes da 

alteração da NR 12 não há viabilidade técnica para a realização das adequações 

propostas pela norma, não obstante sejam elas seguras e inexista histórico de 

                                                           
3
 TRT 18ª Reg. RO- 0001965-98.2011.5.18.0002- Rel.ª Desª Katia Maria Bomtempo de Albuquerque. 

Disponibilização: DEJT Nº 1087/2012, de 18.10.2012, pág.86. 



  
 

acidentes do trabalho. Nesses casos, seria possível, apenas, o cumprimento de 

obrigações básicas, como proteções de peças móveis, definidas em diagnóstico 

elaborado por profissional legalmente habilitado, situação que deveria ser 

contemplada pela norma, mas não foi. 

 Assim, pelo exposto, com vistas a minimizar os graves impactos causados 

pelos atuais termos da Norma Regulamentadora 12 (NR 12), há necessidade 

imperiosa de: 

1. prorrogação de três anos para todos os prazos previstos na norma; e 

2. encaminhamento, à CNTT-NR12, de proposta de revisão da norma, 

observando os seguintes pontos: 

a) as exigências atuais serão aplicáveis às máquinas fabricadas após a data 
da sua publicação, observados os prazos estipulados na norma; 
 

b) revisão do texto da norma de forma a torná-la de mais fácil 
entendimento, com a retirada dos detalhamentos técnicos, os quais 
deverão fazer parte de norma ABNT; 
 

c) encaminhamento do assunto, à ABNT, para que sejam implementados 
os ajustes necessários nas NBR; 
 

d) para máquinas já instaladas – elaboração, por profissional qualificado, 
de Programa de Riscos em Máquinas e Equipamentos, contendo: 
inventário, diagnóstico e um plano de ação com cronograma factível e 
adequado à realidade de cada empresa. 

 

  

 


