
 
Edição Nº 08| São Paulo, 26 de agosto de 2016

 

1 

 
Responsável: Arnaldo Pedace - Tel.(11) 3897-9751                                                     Rua Alvorada, 1.280 - Vila Olímpia 
E-mail: apedace@sindusfarma.org.br - sindusfarma.org.br                                                                      São Paulo/SP - CEP 04550-004 

 
 

  

Prezados (as) Senhores (as), 
 

Para conhecimento, reproduzimos informações de diversas fontes, referentes à área de 
Segurança, Saúde e Medicina no Trabalho. 
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PORTARIA Nº 559, DE 3 DE AGOSTO DE 2016 
PÁG. 02 

 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
 
 
JUSTIÇA LIMITA ESTABILIDADE DE INTEGRANTE DA CIPA 
PÁG. 03 

 
NO TST: "VIGIA NÃO TEM DIREITO A ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE 30% PAGO A 
VIGILANTES" 
PÁG. 03 

 
TST ABRE PRAZO PARA INTERESSADOS EM PRESTAR INFORMAÇÕES EM RECURSO SOBRE 
INSALUBRIDADE POR USO DE FONES DE OUVIDO 
PÁG. 04 

 
AUDITORES DO TRABALHO INTERDITAM MÁQUINAS EM FÁBRICA DE AUTOMOTORES  
PÁG. 05 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO  
05/08/2016 

 
 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO 

 
PORTARIA Nº 559, DE 3 DE AGOSTO DE 2016 

(DOU DE 05/08/2016 SEÇÃO I PÁG. 36 
 

Determina a utilização do Sistema SESMT - Serviços 
Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho - e 

dá outras providências. 
 

A SECRETÁRIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO, no uso das atribuições que lhe confere o 
Decreto n.º 5.063, de 3 de maio de 2004, resolve: 

 
Art. 1º Determinar que o registro previsto no item 4.17 da Norma Regulamentadora n.º 04 
(NR-4) - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO 
TRABALHO - seja realizado por meio do Sistema SESMT, disponível no sítio da internet do 
Ministério do Trabalho. 
§1º As empresas que já possuem SESMT registrado nas unidades regionais do Ministério do 
Trabalho deverão providenciar o registro dos seus SESMT no sistema em até seis meses, 
contados da publicação desta Portaria. 
§2º É facultado às empresas protocolarem a solicitação de registro de SESMT diretamente nas 
unidades regionais do Ministério do Trabalho, juntamente com justificativa para a não 
utilização do sistema, durante o período de seis meses, contados da publicação desta Portaria. 
§3º É facultado às empresas protocolarem o registro de SESMT composto por mais de 30 
estabelecimentos diretamente nas unidades regionais do Ministério do Trabalho. 
§4º O registro de SESMT do tipo comum, previsto no item 4.14 da NR-4, do SESTR (Serviço 
Especializado em Segurança e Saúde no Trabalho Rural), previsto no item 31.6 da NR-31 – 
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA AGRICULTURA, PECUÁRIA SILVICULTURA, 
EXPLORAÇÃO FLORESTAL E AQUICULTURA - e do SESSTP (Serviço Especializado em Segurança e 
Saúde do Trabalhador Portuário), previsto no item 29.2.1 da NR-29 - Segurança e Saúde no 
Trabalho Portuário -, deve ser efetuado diretamente nas unidades regionais do Ministério do 
Trabalho, não devendo ser utilizado o sistema SESMT para esses casos. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
MARIA TERESA PACHECO JENSEN 
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FONTE DE NOTÍCIAS 

07/06/2016 
 

 
JUSTIÇA LIMITA ESTABILIDADE DE INTEGRANTE DA CIPA 

 
Justiça do Trabalho tem limitado o direito à estabilidade de empregados eleitos para a 

comissão interna de prevenção de acidentes (Cipa). Os trabalhadores não podem ser 
demitidos sem justa causa desde a sua candidatura até um ano após o término do mandato. 
Porém, magistrados têm negado pedidos para reintegração ou indenização de funcionários 
que renunciaram por sua vontade ao cargo de "cipeiro" ou que demonstraram desinteresse 
para voltar ao emprego. 

 
FONTE: Jornal Valor Econômico, 07/06/2016. 
 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
02/08/2016 

 
 

NO TST: "VIGIA NÃO TEM DIREITO A ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE 30% PAGO A 
VIGILANTES" 

 
A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou recurso de um vigia da 

Novatec Construções e Empreendimentos Ltda., que pretendia receber o adicional de 
periculosidade no percentual de 30% sobre o salário, concedido aos vigilantes. Segundo a 
Turma, as atividades de vigia não se equiparam às de vigilante no que se refere ao pagamento 
do adicional porque não se inserem no conceito de segurança pessoal ou patrimonial de que 
trata o Anexo 3 da Norma Regulamentadora 16 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

O vigia alegou que se expunha a roubos e outras espécies de violência física, nos 
termos do artigo 193 da CLT e do Anexo 3 da NR-16. Ele recorreu ao TST contra decisão do 
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (PE) que negou o adicional. De acordo com o TRT, 
os dispositivos indicados por ele dizem respeito exclusivamente aos serviços de vigilância, que 
possui regulamentação própria (Lei 7.102/83). Não exercendo a função de vigilante, e sim de 
vigia, o empregado não estaria amparado pela lei, não fazendo, assim, jus ao adicional. 

A relatora do recurso de revista do vigia, ministra Kátia Magalhães Arruda, explicou as 
diferenças entre os dois profissionais. Ela esclareceu que, segundo o artigo 193 da CLT, as 
atividades de segurança pessoal ou patrimonial são consideradas perigosas na forma da 
regulamentação aprovada pelo MTE, e o parágrafo 3º do dispositivo cita expressamente a de 
vigilante. 

A ministra assinalou que o exercício da atividade de vigilante depende de requisitos 
específicos, como idade mínima de 21 anos, prévia aprovação em curso de formação 
profissional supervisionado pela Polícia Federal e em exame de saúde física, mental e 
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psicotécnico, entre outros. "Por outro lado, o vigia desempenha funções de asseio e 
conservação, cujo exercício, de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do 
MTE, requer apenas a conclusão do ensino fundamental", ressaltou. 

 
A decisão foi unânime. 
 
FONTE: Tribunal Superior do Trabalho, 02/08/2016. 

 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
05/08/2016 

 
 

TST ABRE PRAZO PARA INTERESSADOS EM PRESTAR INFORMAÇÕES EM RECURSO SOBRE 
INSALUBRIDADE POR USO DE FONES DE OUVIDO 

 
Foi publicado hoje, 05 de agosto, pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST edital que 

abre 15 dias de prazo para os interessados em prestar informações ou requerer admissão na 
condição deamici curiae no processo que discute o adicional de insalubridade aos operadores 
de telemarketing que utilizam fones de ouvido.  

A discussão ocorre dentro dos autos do Recurso de Revista 356-84.2013.5.04.0007 e 
diz respeito à controvérsia sobre o reconhecimento ou não do direito ao adicional de 
insalubridade aos operadores de telemarketing que utilizam fones de ouvidos, nos termos do 
Anexo 13 da NR 15 do Ministério do Trabalho (MTb). 

No mês de junho deste ano, o Tribunal Regional do Trabalho – TRT da 4ª Região/RS 
publicou a Súmula n. 66, segundo a qual: 
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. UTILIZAÇÃO DE FONES DE OUVIDO. A atividade com utilização 
constante de fones de ouvido, tal como a de operador de teleatendimento, é passível de 
enquadramento no Anexo 13 da NR 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e 
Emprego. 

Ocorre que a jurisprudência já consolidada do TST, contrariamente ao entendimento 
do referido regional, era de que, mesmo com o reconhecimento, em laudo pericial, da 
insalubridade no uso de fones de ouvido, não seria possível o deferimento do adicional a 
operadores de teleatendimento, uma vez que a atividade não está classificada como insalubre 
na relação oficial do MTb. 

Os interessados poderão, portanto, contribuir para definir se os operadores de 
telemarketing, que utilizam fones de ouvidos, têm direito ao recebimento de adicional de 
insalubridade, por meio da prestação de informações ou do ingresso no processo como amici 
curiae, dentro do prazo que se encerra no dia 22 de agosto.  

O trâmite se dá sob o rito do incidente recurso de revista repetitivo e será julgado pela 
Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do TST. O entendimento que ali 
prevalecer será aplicado aos demais casos sobre a mesma matéria. 

 
Autor: 
Gerência Executiva de Relações do Trabalho  
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FONTE: CNI, 05/08/2016. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
17/08/2016 

 
 

AUDITORES DO TRABALHO INTERDITAM MÁQUINAS EM FÁBRICA DE AUTOMOTORES 
 

Inspeção local verificou risco aos trabalhadores que operavam os equipamentos  
O descumprimento de normas regulamentadoras resultou na interdição de cinco 

máquinas na fábrica da Renault do Brasil S/A, em São José dos Pinhais, no Paraná. A interdição 
foi resultado da inspeção fiscal dos auditores da Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego no Paraná (SRTE/PR), realizada no dia (16).  
 

Durante a inspeção, constatou-se grave e iminente risco à vida e saúde dos 
trabalhadores que estavam operando estes equipamentos. A análise técnica mostra que a 
utilização destes maquinários (Prensa Mola Ar U79, Prensa MVP 11145, Prensa Fluipress PEG 
3, Prensa MVP 00384 e Prensa RINF01) apresenta elevado risco de acidentes de trabalho. 
Sendo assim, até que as máquinas estejam adaptadas, com proteção ao manuseio do 
trabalhador e dispositivos que garantam o bloqueio de acesso à área para proporcionar 
segurança, os serviços ficarão suspensos.  

Segundo o chefe do setor de Segurança e Saúde no Trabalho da SRTE/PR, José Valdir 
Haluch Junior, a interdição tem como objetivo resguardar a saúde e a integridade física dos 
trabalhadores. "Assim que providenciar a adoção das medidas técnicas requisitadas no 
relatório de interdição, a empresa poderá requerer a suspensão. Caso deferida a suspensão, as 
máquinas poderão retornar ao seu funcionamento normal", explica.  
 
FONTE: Ministério do Trabalho, 17/08/2016. 
 


