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NOTA TÉCNICA SOBRE A PROPOSTA GOVERNAMENTAL DE CRIAÇÃO 

DE NOVA NORMA REGULAMENTADORA  - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO 

DE RISCOS  

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (MPT), no exercício das suas 

atribuições constitucionais de defesa da ordem jurídica justa, do regime democrático e 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como de promoção da dignidade 

da pessoa humana, da valorização social do trabalho e da justiça social, apresenta Nota 

Técnica acerca da Proposta Governamental de criação de nova norma regulamentadora  

- Programa de Gerenciamento de Riscos, com  a finalidade de propor a adequada 

modernização e aperfeiçoamento da normatização brasileira para a promoção da saúde 

no trabalho, bem como apontar as alterações na proposta em discussão que podem 

trazer prejuízo para a efetividade de ações de prevenção de acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho, em evidente vulneração aos direitos sociais sedimentados em 

nosso ordenamento jurídico, conforme fatos e fundamentos a seguir aduzidos: 

Inicialmente, ressalta que serão pontuadas algumas questões extraídas da 

Modelo de Gestão da OIT para sistemas de gestão de SST, publicado em 2001 e 

traduzido pela FUNDACENTRO1 e da Norma Brasileira para Gestão do Risco – NBR 

ISSO 31000, da ABNT (2009).  

1. Da adaptação do trabalho às capacidades do trabalhador   

 

O item 3.2 dispõe sobre as responsabilidades da organização para o processo 

de gestão de todos os riscos ocupacionais, com consenso até a alínea “e” e pedido de 

exclusão pelos empregadores da alínea “f”.   

 

3.2 A organização deve:  

a) evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho; 

b) identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde associados; 

                                                           
1 Diretrizes sobre Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho. São Paulo: Fundação 

Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, 2005. Título original: Guidelines 

on Occupational Safety and Health Management Systems – ILO-OSH 2001. Tradução: Gilmar 

da Cunha Trivelato. 48 p. 
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c) avaliar os riscos ocupacionais; 

d) classificar os riscos em níveis para determinar a necessidade de adoção de 

medidas de prevenção 

e) implementar medidas de prevenção, de acordo com os níveis de risco e na ordem 

de prioridade estabelecida no item 1.4.1 da NR 01;  

f) adaptar o trabalho ao trabalhador, nos termos da NR 17; e 

EMPREGADORES: PROPOSTA DE EXCLUSAO DO ITEM.  

TRABALHADORES: PROPOSTA DE MANUTENÇÃO DO ITEM. 

 

 

Apresentada proposta governamental para transformação em subitem, da 

seguinte forma: 

 

3.2.1 A organização deve levar em consideração as condições de trabalho, nos termos 
da NR17.  

 

A saúde do trabalhador é um campo de estudo multidisciplinar. Laurell2 afirma 

que o estudo das condições reais do trabalho torna possível desvendar a origem dos 

problemas de saúde dos trabalhadores e que cada coletivo de trabalhadores traz em si 

um perfil de desgaste em função do ambiente de trabalho.  

 

É necessário aproximar-se da realidade vivida pelos trabalhadores, 

contextualizando as ações e comportamentos, as dificuldades para a realização do 

trabalho e as estratégias para o enfrentamento dos riscos. Portanto, é necessário 

conhecer o processo de trabalho para a partir daí compreender o gerenciamento de 

iscos no campo real do trabalho (Llory, 1999).3 

 

Entende-se que a proposta apresentada atende parcialmente, sugerindo-se a 

seguinte redação: 

 

 

                                                           
2 LAURELL, Asa Cristina & NORIEGA, Mariano, 1989. Processo de Produção e Saúde: Trabalho 

e Desgaste Operário. São Paulo: Hucitec. 
3 LLORY, Michel, 1999. Acidentes Industriais: O Custo do Silêncio. Rio de Janeiro: MultiMais 
Editorial. 
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Sugestão de alteração de alínea: 

f) adaptar o trabalho às características e capacidades dos trabalhadores. 

 

Ou subsidiariamente: 

 
A organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR 17. 
 

 

2. Da participação dos trabalhadores  

 

PROPOSTA DE GOVERNO:   

3.2.1 A organização deve adotar mecanismos para: 

a) consultar e comunicar os trabalhadores quanto ao gerenciamento de riscos 

ocupacionais. 

b) considerar a percepção de riscos por parte dos trabalhadores, incluindo 

manifestações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, quando 

houver. 

 

PROPOSTA DOS EMPREGADORES  

3.2.1 A organização deve adotar mecanismos para: 

a) comunicar os trabalhadores quanto ao gerenciamento de riscos ocupacionais. 

b) consultar quanto a percepção de riscos por parte dos trabalhadores, podendo para 

este fim adotar as manifestações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - 

CIPA, quando houver 

 

BANCADA DE TRABALHADORES CONCORDA COM A PROPOSTA DE 

GOVERNO. 

 

 

Laurell (1989)4 aponta que a percepção dos trabalhadores é o veículo para 

desvendar os riscos reais dos ambientes de trabalho. Segundo Wisner (1997)5, os 

                                                           
4 Op. Cit.  
5 WISNER, Alain, 1997. A Inteligência no Trabalho: Textos Selecionados de Ergonomia. São 
Paulo: Fundacentro. 
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sistemas de segurança ficam significativamente fragilizados quando a organização 

recusa o diálogo com os trabalhadores e seus representantes.  

 

Para a OIT, a participação dos trabalhadores no sistema de gestão de SST é 

elemento essencial para a implementação de um sistema de gestão, indicando que a 

participação deve ser ativa e englobar todo o processo de “processos de organização, 

planejamento e implementação, avaliação e ação para melhorias do sistema de gestão 

da SST”. 

 

3.2 Participação dos trabalhadores 

3.2.1 A participação dos trabalhadores constitui um elemento essencial 

do sistema de gestão da SST na organização. 

3.2.2 O empregador deve assegurar que os trabalhadores e seus 

representantes de segurança e saúde sejam consultados, 

informados e capacitados em todos os aspectos de SST associados 

ao seu trabalho, incluindo as medidas relativas a situações de 

emergência. 

3.2.3 O empregador deve adotar medidas para que os trabalhadores e 

seus representantes, em matéria de SST, disponham de tempo e 

recursos para participarem ativamente dos processos de 

organização, planejamento e implementação, avaliação e ação para 

melhorias do sistema de gestão da SST. 

3.2.4 O empregador deve assegurar, de uma maneira adequada, o 

estabelecimento e o funcionamento eficiente de um comitê de segurança 

e saúde e o reconhecimento dos representantes dos trabalhadores em 

matéria de SST, em conformidade com a legislação e a prática nacionais. 

(grifos nossos) 

 

Portanto, entende-se que apenas a comunicação aos trabalhadores sobre o 

gerenciamento dos riscos não é adequada, devendo ser mantida a redação integral da 

alínea “a”, que inclui a consulta e comunicação aos trabalhadores. No que se refere à 

percepção dos riscos, a terminologia correta a ser empregada é “considerar a percepção 

dos riscos”, garantindo que sejam desvendados os riscos reais dos ambientes de 

trabalho.  
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Sugere-se a manutenção da proposta apresentada pelo governo.  

 

3.2.1 A organização deve adotar mecanismos para: 

a) consultar e comunicar os trabalhadores quanto ao gerenciamento de riscos 

ocupacionais. 

b) considerar a percepção de riscos por parte dos trabalhadores, incluindo 

manifestações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, quando 

houver. 

 

 

Sugere-se, ainda, a inclusão de item para que o Programa de Gerenciamento 

de Riscos sejam apresentados e discutidos na CIPA. 

 

Sugestão de inclusão: 

 O PGR e suas atualizações deverão ser apresentados e discutidos na Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, quando houver, na primeira reunião de 

cada mandato e nas reuniões imediatamente após as atualizações do documento, 

com registro em ata. 

 

 

 

3. Da gradação da severidade e da probabilidade  

 

O item 4.4.3 da proposta em discussão determina que a gradação da 

severidade das lesões ou agravos à saúde deve considerar a magnitude da 

consequência e o número de trabalhadores atingidos.  

 

Não foram apresentados critérios para a escala dos graus de risco, sendo 

apresentada proposta de inclusão pela bancada dos trabalhadores, nos seguintes 

termos: 

 

4.4.3 A gradação da severidade das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta 

a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados. 
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BANCADA DOS TRABALHADORES: PROPOSTA DE INCLUSÃO DE SUBITEM 

→ A gradação da severidade deve utilizar minimamente a seguinte nomenclatura: 

a) – Ausência de risco de exposição; 

b) – Risco baixo de exposição prejudicial a SST; 

c) – Risco moderado de exposição podendo causar incapacidade laboral; 

d) – Risco alto de exposição podendo causar incapacidade laboral permanente. 

 

 

A Norma Brasileira para Gestão do Risco NBR ISO 31000 da ABNT (2009) 

prevê que o processo de gestão do risco deve conter o processo de avaliação do risco, 

incorporando as fases de identificação, análise e avaliação dos riscos.  

 

A avaliação dos riscos pode ser entendida como um processo pelo qual é 

comparado o “nível de risco encontrado durante o processo de análise com os critérios 

de risco estabelecidos” (ABNT, 2009). São muitas as ferramentas e técnicas que podem 

ser utilizadas para o cálculo ou classificação do risco, e, nos termos da norma em 

discussão, caberá à organização a seleção da ferramenta adequada.   

 

Considera-se relevante que a norma estabeleça os critérios para os níveis de 

riscos a serem considerados, de forma a evitar insegurança jurídica em relação á 

classificação realizada pelas empresas. Ressalta-se que sem a especificação de um 

patamar mínimo, o reconhecimento e a avaliação de riscos pode ser diversa entre 

empresas que atuam conjuntamente.  

 

Sugere-se a inserção do seguinte item: 

 

Sugestão de inclusão: 
4.4.4.1 Os níveis de risco devem ser expressos em escala de, pelo menos, quatro 

níveis, correspondentes a Risco Muito Alto, Risco Alto, Risco Moderado e Risco 

Baixo, ou denominações equivalentes, observando-se, no mínimo, os seguintes 

critérios: 

a) nas situações em que não sejam observados os requisitos legais de prevenção 

aplicáveis, o risco deve ser classificado sempre como Muito Alto ou Alto; 
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b) nas situações cujas consequências possíveis sejam fatalidades ou danos 

incapacitantes, o risco deve ser classificado, no mínimo, como Moderado, ainda que 

adotadas as devidas medidas de prevenção. 

c) o risco deve ser classificado, no mínimo, como Alto nas situações que envolvem 

exposições entre 50% e 100% do Valor de Referência para agentes 

reconhecidamente cancerígenos, mutagênicos, tóxicos para a reprodução humana 

ou sensibilizantes respiratórios; 

d) em situações de extremo desconforto ou incômodo o risco deve ser classificado, 

no mínimo, como Alto. 

 

 

Em complemento, apresenta-se a proposta de inserção para o item: 

 

Proposta de inclusão: 

 

Com base na avaliação dos riscos devem ser adotadas ações preventivas, 

observando-se, no mínimo, os seguintes critérios: 

a) Nível de Risco Muito Alto: O trabalho não deve ser iniciado ou continuado até que 

sejam adotadas medidas que eliminem ou reduzam o risco, observando-se, no 

mínimo, os requisitos legais aplicáveis. 

b) Nível de Risco Alto: O trabalho não deve ser iniciado até que o risco tenha sido 

reduzido, ou, em trabalhos em andamento, devem ser adotadas medidas imediatas 

que eliminem ou reduzam o risco, priorizando-se medidas de caráter coletivo. Se 

necessárias, medidas complementares devem ser implementadas dentro de período 

de tempo definido. 

c) Níveis de Risco Moderado: o empregador deve garantir a manutenção e eficácia 

das medidas de prevenção existentes, que devem ser aprimoradas e acompanhadas,  

especialmente quando o risco estiver associado a consequências de maior 

severidade. 

d) Níveis de Risco Baixo: o empregador deve garantir a manutenção das condições 

de trabalho e as medidas de prevenção existentes. 

 

4. Dos fatores para a gradação da probabilidade  
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PROPOSTA DE NOVA REDACAO PARA O 4.4.4: 

4.4.4 A gradação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde deve 

levar em conta: 

a) os requisitos estabelecidos em NRs; 

b) as medidas de prevenção implementadas; 

c) as exigências da atividade de trabalho. 

 

d) as exigências físicas e mentais da atividade de trabalho e as capacidades e 

competências  dos trabalhadores envolvidos; 

BANCADA DOS TRABALHADORES E DE GOVERNO: CONCORDAM COM O 

NOVO TEXTO ACIMA. 

 

MPT sugere alteração da alínea: b) a efetividade das medidas de prevenção 

implementadas 

MPT sugere inclusão de alínea d) análise de incidentes, acidentes ou doenças 

relacionadas ao trabalho na organização. 

 

Bancada dos Trabalhadores: sugere ainda a seguinte inclusão: 

4.4.4.1 A gradação da probabilidade de ocorrência deve utilizar a seguinte 

nomenclatura: 

a) contato intermitente ou eventual com o agente; 

b) contato permanente com o agente a baixas concentrações; 

c) contato permanente com o agente acima do nível de ação; 

d) contato permanente com o agente acima do limite de tolerância. 

  

 

 

Os fatores de risco são características ou circunstâncias cuja presença está 

associada a um aumento da probabilidade de que o dano venha a ocorrer.  

 

A alínea “a” estabelece que devem ser considerados os requisitos 

estabelecidos em Normas Regulamentadoras.  
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Entende-se necessária a inclusão de subitem para as hipóteses que não 

tiverem parâmetros definidos em Nrs.  

 

Sugestão de inclusão:  

4.4.4.1. Inexistindo obrigações ou parâmetros específicos nas Normas 

Regulamentadoras para proteção da segurança e saúde dos trabalhadores em 

determinada situação, o empregador deve utilizar como referência as normas técnicas 

oficiais e, na sua ausência ou insuficiência, normas internacionais aplicáveis ao caso. 

 

 

Entende-se que devem ser consideradas a efetividade das medidas de 

prevenção implementadas para a redução ou eliminação das fontes dos riscos e, 

portanto, alteração da probabilidade de ocorrência.  

 

Fundamental que sejam considerados os incidentes, acidentes e/ou doenças 

relacionados ao trabalho na organização, assim como os fatores resultantes do 

ambiente e da organização do trabalho, entendendo-se que a proposta de inclusão da 

bancada de trabalhadores deveria ser acolhida.   

 

Nesse sentido, é o que recomenda o modelo de gestão em SST da OIT: 

 

3.7.2 A análise inicial deve ser executada por pessoas competentes, mediante 

consulta junto aos trabalhadores e/ou seus representantes, conforme o caso, e 

deve permitir: 

(a) identificar a legislação nacional aplicável e vigente, as diretrizes nacionais, 

as diretrizes específicas, os programas voluntários de proteção e outros 

requisitos que a organização subscreve; 

(b) identificar, prever e avaliar os fatores de risco (ou perigos) e riscos 

resultantes do ambiente e da organização do trabalho existentes ou 

futuros; 

(c) determinar se os controles existentes ou planejados são adequados para 

eliminar fatores de risco (ou perigos) ou controlar riscos; e 

(d) analisar os dados obtidos a partir da vigilância da saúde dos 

trabalhadores. (grifo nosso) 
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Sugestão de alteração: 

alínea b) a efetividade das medidas de prevenção implementadas 

 

Sugestão de inclusão: 

 

alínea d) análise de incidentes, acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho 

na organização. 

 

Sugestão de inclusão (Bancada dos Trabalhadores)  

 

e) as exigências físicas e mentais da atividade de trabalho e as capacidades e 

competências dos trabalhadores envolvidos; 

 

 

Considera-se relevante que a norma estabeleça os critérios para a gradação 

da probabilidade a serem considerados, conforme proposta apresentada pela Bancada 

dos Trabalhadores. 

 

Bancada dos Trabalhadores: sugere ainda a seguinte inclusão: 

4.4.4.1 A gradação da probabilidade de ocorrência deve utilizar a seguinte 

nomenclatura: 

a) contato intermitente ou eventual com o agente; 

b) contato permanente com o agente a baixas concentrações; 

c) contato permanente com o agente acima do nível de ação; 

d) contato permanente com o agente acima do limite de tolerância. 

 

4. Do processo de Gerenciamento de Riscos 

 

Segundo o modelo de gestão em SST da OIT, o processo de gerenciamento 

dos riscos deve ser contínuo e revisado sempre que ocorrerem mudanças internas ( 

alterações de processos e métodos de trabalho e estrutura organizacional) ou externas 

( alterações legislativas, mudanças de tecnologias, avanços de pesquisas científicas em 
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SST), recomendando a avaliação e realização de ações preventivas antes da introdução 

das mudanças.  

 

3.10.2 Gestão de mudanças 

3.10.2.1 Os impactos sobre a SST de mudanças internas (tais como as 

alterações na equipe de trabalho ou a introdução de novos processos, métodos 

de trabalho, estrutura organizacional ou aquisições), bem como de mudanças 

externas (por exemplo, em função de reformas da legislação nacional, de 

fusões de empresas ou da evolução dos conhecimentos em SST e das 

tecnologias), devem ser avaliados e ações preventivas devem ser adotadas 

antes da introdução de tais mudanças. 

3.10.2.2 A identificação de fatores de risco (perigos) e a avaliação dos 

riscos devem ser realizadas antes da introdução de qualquer alteração ou 

da utilização de novos métodos de trabalho, procedimentos, 

equipamentos ou materiais. Essa avaliação dever ser efetuada mediante 

consulta junto aos trabalhadores, a seus representantes e ao comitê de 

segurança e saúde, conforme o caso. 

3.10.2.3 A implementação de uma “decisão de mudança” deve assegurar que 

todos os membros afetados da organização sejam adequadamente informados 

e capacitados para esse fim. 

 

3.11 Monitoramento e medição do desempenho 

3.11.1 Procedimentos para monitorar, medir e registrar regularmente o 

desempenho em SST devem ser elaborados, estabelecidos e analisados 

periodicamente. 

(grifos nossos) 

 

Assim, sugere-se a inclusão de todas as alíneas, bem como a estipulação do 

prazo de revisão do documento, mantendo-se a redação proposta pelo governo: 

 

4.4.7. A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada 

dois anos ou quando da ocorrência das seguintes situações: 

a) após implementação das medidas de prevenção, para avaliação de riscos 

residuais; 
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b) após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, 

procedimentos e organização do trabalho; 

c) quando identificadas inadequações ou insuficiência das medidas de prevenção; 

d) na ocorrência de acidentes típicos ou doenças ocupacionais e 

e) quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis. 

 

 

 

 

6. Exclusão das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte  

 

Foi apresentada proposta de redação que exclui as microempresas ou 

empresas de pequeno porte, de graus de risco 1 e 2, e que não identificarem exposições 

ocupacionais a agentes químicos, físicos e biológicos, de elaboração de PGR.  

 

8.2. Serão expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho fichas com 

orientações sobre as ações de prevenção a serem adotadas pelo MEI. 

 

8.3 As microempresas e empresas de pequeno porte que não forem obrigadas a 

constituir SESMT e optarem pela utilização de ferramenta de avaliação de risco a ser 

disponibilizada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, poderão 

estruturar o PGR considerando o relatório produzido por esta ferramenta e o plano de 

ação. 

 

8.4.  As microempresas e empresas de pequeno porte, graus de risco 1 e 2, que 

no levantamento preliminar de perigos não identificarem exposições 

ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, em conformidade com a 

NR9, e declararem as informações digitais na forma do subitem 1.5.1 da NR1, 

ficarão dispensadas da elaboração do PGR. 

 

8.5 A dispensa prevista nesta norma é aplicável quanto a obrigação de 

elaboração do PGR e não afasta a obrigação de cumprimento por parte do MEI, 

ME e EPP das demais disposições previstas em NR. 
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Análise do MPT: 

Registre-se inicialmente que a norma propõe o gerenciamento simplificado dos 

riscos pelas microempresas e empresas de pequeno porte que utilizem a ferramenta de 

avaliação de risco a ser disponibilizada pela Secretaria do Trabalho. 

Afirmar que empresas, ainda que de pequeno porte, estejam dispensadas de 

manter rastreamento de riscos ocupacionais é inadequado. O Ministério Público do 

Trabalho entende que é necessário a elaboração de programas preventivos por estas 

empresas, até em atenção ao princípio da igualdade, uma vez que a prévia análise dos 

riscos ocupacionais deve ser realizada em toda e qualquer atividade econômica. 

Cabe ao Poder Público incentivar que os trabalhos sejam realizados de 

maneira hígida e saudável e em ambientes sem riscos para o adoecimento pela sujeição 

dos trabalhadores a agentes físicos, químicos e biológicos que podem ser eliminados 

e/ou neutralizados, razão pela qual o Ministério Público do Trabalho se manifesta pela 

importância de exclusão dos itens acima destacados. 

Ressalta-se que a inclusão do item determinando a obrigatoriedade de 

observância integral da NR não é suficiente, pois podem haver situações em que o 

estudo aprofundado dos riscos ocupacionais pode exigir a elaboração de PGR. 

Contudo, o comando anterior desobrigou estas empresas de tal exigência, ainda que 

configuradas as hipóteses previstas na norma.  

Destaque-se que a proposta não tem amparo na Constituição Federal, e, por 

isso, propõe-se que não sejam excluídas as microempresas e empresas de pequeno 

porte da obrigação de elaborar PGR, ainda com a limitação ao grau de risco 1 e 2.  

É importante ressaltar os artigos da Constituição Federal que tratam do 

tratamento diferenciado às microempresas: 

Art. 146. Cabe à lei complementar: 

(..) 
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d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as 

microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes 

especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, 

das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição 

a que se refere o art. 239.   

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim 

definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las 

pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, 

previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas 

por meio de lei. 

Observa-se que a Constituição Federal prevê, especificamente, os tipos de 

tratamento diferenciado, os quais devem ser previstos em lei complementar ou lei 

ordinária, não podendo uma NR estabelecer hipóteses de tratamento diferenciado. 

Atente-se que a elaboração de PGR não pode ser considerada obrigação 

administrativa ou acessória, mas obrigação principal da empresa para identificar os 

riscos biomecânicos e psicossociais relacionados ao trabalho, adotar medidas de 

eliminação ou controle desses riscos e, assim, diminuir as doenças do trabalho e evitar 

acidentes de trabalho. 

Acrescente-se que a Lei Complementar nº 123, de 14/012/2006 (Estatuto 

Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) prevê: 

Art. 55.  A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, 

metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de 

consumo e de uso e ocupação do solo das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, deverá ser prioritariamente 

orientadora quando a atividade ou situação, por sua natureza, 

comportar grau de risco compatível com esse procedimento. 

Portanto, mesmo quando o legislador infraconstitucional enunciou, de forma 

minudente, que o tratamento diferenciado, o fez apenas para prever que a fiscalização 

será orientadora, o que hoje se atende com o critério da dupla visita, da fiscalização do 

trabalho. 
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Não havendo, portanto, a Constituição e a Lei Complementar estabelecido a 

exclusão das microempresas da obrigação de elaborar programas de saúde e 

segurança do trabalho, não deve o Poder Executivo fazê-lo, em observância ao princípio 

da separação dos poderes e para que não haja questionamentos judiciais, gerando 

insegurança jurídica para as empresas.         

Neste sentido, é importante destacar a existência de riscos biomecânicos e 

condições psicossociais de risco para saúde dos trabalhadores estão presentes em 

todas as empresas, mesmo aquelas onde não sejam visíveis os riscos físicos, químicos 

ou biológicos e, por este motivo, enquadradas em grau de risco menor.  

De acordo com a OIT, fatores psicossociais no trabalho podem causar efeitos 

negativos na saúde dos trabalhadores pelo desgaste físico, cognitivo e psicológico 

relacionado ao estresse.  Uma interação negativa entre as condições ocupacionais 

coletivas (ambiente de trabalho, organização do trabalho, conteúdo do trabalho) e os 

fatores humanos individuais pode levar a redução do nível de saúde dos trabalhadores. 

Pelo contrário, quando há um equilíbrio entre as cargas de trabalho e as estratégias de 

enfretamento dos trabalhadores, cria-se um sentimento de domínio e autoconfiança; 

aumenta a motivação, capacidade de trabalho e satisfação e melhora a saúde6. 

Como ilustração, a Previdência Social divulgou dados nacionais sobre o 

pagamento de benefícios por incapacidade comprovam que as DORT´s e os transtornos 

mentais são a segunda e terceira causa de adoecimento entre os trabalhadores 

brasileiros7.  Quanto aos transtornos mentais incapacitantes que foram considerados 

relacionado a agravos relacionados ao trabalho, entre 2012 e 2016. Quanto ao auxílio-

doença, os motivos mais frequentes foram as reações ao stress grave e transtornos de 

adaptação o que corresponde a 31,05% dos casos (16.446 registros), seguido dos 

episódios depressivos com 27,11% dos casos (14.359 registros) e em terceiro lugar 

outros transtornos ansiosos com 21,10% da frequência (11.178 registros).  

                                                           

6 ILO (2016). Workplace stress: A collective challenge. Geneva, 2016. 

7 BRASIL (2017) 1º Boletim Quadrimestral sobre Benefícios por Incapacidade de 2017 

Adoecimento Mental e Trabalho – a concessão de benefícios por incapacidade relacionados a 
transtornos mentais e comportamentais entre 2012-2016 
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O dispositivo em análise também viola o princípio da isonomia, assegurado no 

caput do artigo 5º da CRFB/1988 (igualdade perante a lei “sem distinção de qualquer 

natureza”). Note-se que o art. 7º, XXXIV, da CRFB/1988 assegura, inclusive, a 

“igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o 

trabalhador avulso”, tornando claro que repele o tratamento diferenciado entre 

trabalhadores, sendo inadmissível o tratamento diferenciado para determinado 

empregado com base no porte da empresa à qual realiza o seu trabalho, sem qualquer 

justificativa ou razoabilidade, estando ainda em desacordo com os valores 

constitucionais de valorização do trabalho. 

Vê-se, desde logo, que a diferenciação normativa eleita (porte da empresa) não 

é razoável nem proporcional ao fim visado. As normas de saúde e segurança do trabalho 

devem ser observadas por todos os estabelecimentos, independentemente do porte da 

empresa ou do risco da atividade que desenvolvem. 

Portanto, propõe-se a exclusão dos itens 8.4 e 8.5. 

 

7. Da Responsabilidade entre contratantes e contratadas  

Foi incluída na proposta a necessidade de comunicação dos riscos e integração 

do PGR das empresas contratantes e contratadas.  

Contudo, entende-se que deve haver previsão para os casos em que não 

houver a previsão de integração ou referenciamento dos programas.  

Sugestão de inclusão: 

9.3 A empresa que for contratada para atuar no estabelecimento de outra, sem 

envolvimento direto com o processo de produção da contratante, deve manter, além 

de sua própria avaliação de riscos, registro das fontes de risco e riscos informados 

pela contratante. 

 

8.  Da elaboração dos documentos - COMPETÊNCIA E CAPACITAÇÃO  

 



 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
PROCURADORIA-GERAL DO TRABALHO 

 
Embora não indiquem a necessidade de processo de certificação para a 

elaboração dos programas de SST, as diretrizes propostas pela OIT apontam para a 

necessidade de avaliações independentes do desempenho das organizações em SST. 

Nesse contexto, a norma proposta não traz a indicação das especialidades profissionais 

hábeis a realizar o inventário de riscos e elaborar o Programa de Gerenciamento de 

Riscos.  

O item 7.2 da proposta tem a seguinte redação:  

 

PROPOSTA DA BANCADA DOS EMPREGADORES. 

7.2 Os documentos integrantes do PGRO devem ser elaborados sob a 

responsabilidade da organização, respeitados o disposto nas demais normas 

regulamentadoras, datados, assinados e serem mantidos à disposição dos 

trabalhadores e da Inspeção do Trabalho. 

 

Nesse sentido, convém destacar os itens das Diretrizes da OIT relativas à 

competência e capacitação dos profissionais:  

  

3.4 Competência e capacitação 

3.4.1 Os requisitos de competência necessários em SST devem ser 

definidos pelo empregador e os procedimentos devem ser estabelecidos 

e mantidos para assegurar que todas as pessoas sejam competentes 

para desincumbir-se de seus deveres e responsabilidades relativos aos 

aspectos de SST. 

 

3.4.2 O empregador deve possuir a competência suficiente, ou o 

acesso à mesma, para identificar e eliminar ou controlar fatores de risco 

(perigos) e riscos relacionados ao trabalho, bem como para implementar 

o sistema de gestão da SST. 

 

3.4.3 De acordo com as disposições referidas no parágrafo 3.4.1, os 

programas de capacitação devem: 

(a) envolver todos os membros da organização, conforme o caso; 
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(b) ser conduzidos por pessoas competentes; 

(c) oferecer capacitação inicial eficaz e oportuna e atualização em 

intervalos apropriados; 

(d) incluir a avaliação da compreensão e da retenção da capacitação 

adquirida pelos participantes; 

(e) ser analisados periodicamente. A análise deve incluir o comitê de 

segurança e saúde, caso exista. Os programas de capacitação serão 

alterados, quando necessário, para garantir sua pertinência e eficácia; e 

(f) estar suficientemente documentados, segundo a conveniência e de 

acordo com o porte e a natureza da atividade da organização. 

 

Assim, do ponto de vista de perícia e fiscalização, é interessante possuirmos 

na norma critérios que nos permitam, objetivamente, entender se um documento atinge 

um nível mínimo de confiabilidade. Sugere-se a inclusão e alteração de redação dos 

seguintes itens na norma:  

 

Inclusão de item: 

3. Responsabilidades  

3.4. As pessoas e os serviços internos e externos à organização envolvidos em 

prevenção em SST devem ser em número suficiente, dispor de competências e 

recursos, além de meios, tempo e autonomia suficientes e necessários para atuação 

efetiva, tendo em conta as características da organização e os riscos a que os 

trabalhadores estão expostos. 

 

Sugestão de alteração de redação: 

 

5.2. Planos de Ação 

5.2.2 Para cada ação preventiva devem ser definidos cronograma, responsáveis, 

recursos humanos, materiais e financeiros e formas de acompanhamento e aferição 

de resultados. 

 

Inclusão de subitem: 
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5.3 Implementação e Acompanhamento das Medidas de Prevenção  

 

5.3.3 O empregador deve garantir que as pessoas designadas para atividades de 

prevenção tenham conhecimentos para avaliação de riscos e familiaridade com os 

processos e locais de trabalho, possam decidir sobre a necessidade de intervenção 

e estabelecer prioridades, discutir opções de intervenção sobre os riscos, 

acompanhar tecnicamente a eficácia dos métodos utilizados e indicar, quando 

necessário, a necessidade de outras ações preventivas. 

 

2. Conclusão 

 

Ante o exposto, o Ministério Público do Trabalho, através da Comissão 

Permanente para o Acompanhamento do Processo de Elaboração e Revisão das 

Normas Regulamentadoras, criada pela Portaria nº 1574.2019, apresenta as suas 

sugestões de aprimoramento ao texto da proposta de edição de Norma 

Regulamentadora – Programa de Gerenciamento de Riscos, colocando-se à disposição 

para quaisquer esclarecimentos adicionais. 

 

Brasília, 16 de dezembro de 2019. 
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