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NR 12 VOLTA AO PALCO DOS DEBATES NA ABTCP

Há mais ou menos um ano, na edição de 

abril/2016, a revista O Papel publicou a reporta-

gem “NR 12 no foco dos debates da CT de 

Segurança da ABTCP”, atualizando os leitores sobre 

os trabalhos desenvolvidos desde 2013 pela Associação 

com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) para 

promover mudanças na Norma Regulamentadora (NR) 

12 voltadas especificamente ao setor de celulose e pa-

pel. O representante da ABTCP nos trabalhos desenvol-

vidos com a CNI é Pedro Garcia Balado.

No último dia 2 de junho, Balado esteve na sede da 

Associação reunido com representantes das empresas 

do setor de celulose e papel apresentando o resumo de 

um workshop promovido pela Federação das Indústrias 

do Estado de São Paulo (Fiesp) em abril deste ano e, ao 

lado de José Luiz de Barros, gerente corporativo de Saúde 

e Segurança do Trabalho do Sistema Firjan – Federação 

das Indústrias do Rio de Janeiro, atualizou os presentes 

sobre tudo o que avançou em relação à NR 12. O evento 

também ocasionou troca de experiências entre os parti-

cipantes sobre a situação vivida em suas empresas com 

as fiscalizações. 

“Apesar do progresso e das melhorias na NR 12 em 

relação à indústria, alguns ajustes ainda são neces-

sários quanto ao caráter retroativo da aplicação da 

norma”, destacou Balado. Ele prosseguiu sua expo-

sição dizendo que entre as principais metas da ban-

cada patronal nas discussões com o governo sobre a 

NR 12 está o estabelecimento de um corte temporal 

sobre sua implementação. Outro alvo é diferenciar 

obrigações de usuários e fabricantes de equipamen-

tos, assim como se faz nas normas europeias que ser-

vem de espelho para a NR 12. “Algo bem nítido nas 

normas europeias é a diferenciação entre usuários e 

fabricantes de equipamentos, enquanto no Brasil isso 

não fica tão claro”, frisou o representante da ABTCP 

nos trabalhos com a CNI. 

Atualmente, de acordo com Balado, o projeto de de-

creto legislativo, que tem como objetivo sustar a NR 12 

(PDS 43/2015), encontra-se fora da pauta de votação 

do Senado. Então, disse ele, “o que se espera perante 

essa situação é que haja mais flexibilização dentro da 

Comissão Nacional Tripartite Temática (CNTT) durante 

a fiscalização nas empresas”. Enquanto, porém, as ex-

pectativas são atendidas algumas vezes e frustradas em 

outras quanto aos resultados das fiscalizações, Barros 

posicionou os presentes sobre o real motivo da retirada 

da PDS 43/2015 da pauta de votações. 

“Corria pelos bastidores durante uma série de reuni-

ões sobre o andamento das discussões relativas à NR 12 

– envolvendo pastas do governo, como a do Ministério 

do Trabalho e Emprego e a Casa Civil, algumas centrais 

sindicais e a própria CNI, além do Ministério do Desen-

volvimento, Indústria e Comércio – que a norma não 

estava “boa” e se fazia necessária uma flexibilização”, 

disse Barros. Ele, contudo, alertou que neste momento 

nem seria bom aprovar a sustação da NR 12, pois isso 

não afastaria a capacidade e a prerrogativa de um audi-

tor de multar ou interditar uma empresa e geraria rea-

ção por parte das autoridades – com um agravo. 

“Seria algo muito ruim para o empresariado, pois 

qualquer situação – já que não haveria regulamenta-

ção a estipular o que é razoável – poderia dar abertura 

para interpretações diversas.” Enquanto tudo permane-

ce como está, espera-se, de acordo com Balado, que no 

final do primeiro semestre deste ano seja novamente 

avaliada a votação da PDS 43/2015 quanto a voltar, ou 

não, à pauta de votações do Senado.

Atualmente, um dos avanços já conquistados pelo 

setor, conforme Balado, foi a criação do procedimento 

especial para ação fiscal, a partir da Instrução Norma-

tiva (IN) n.º 129/2017 que dispõe sobre notificação e 

orientação por partes dos auditores. “Está sendo atri-

buída ao auditor fiscal uma tarefa diferente”, disse o 

representante da ABTCP, algo também discutido no 

workshop realizado na FIESP, uma vez que a falta de 

conhecimentos técnicos específicos e entre auditores 

foi novamente tema de debate entre os participantes. 

Por Renan Fagalde
Especial para O Papel

Representantes das empresas do setor de celulose e papel se unem novamente perante 
os desafios da total adequação dos processos aos requisitos da NR 12 e os riscos dos 
autos de infração em face das dúvidas geradas na interpretação da norma
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A IN 129 permite ainda a flexibilização do prazo de 12 meses para que 

as empresas possam adequar equipamentos para atender à norma em 

caso de exigências específicas.

Barros afirmou que a norma já avançou bastante, estando inclusive 

diferente da versão publicada em dezembro de 2010, com cinco porta-

rias, seis notas técnicas e uma instrução normativa publicadas desde 

então. “Ainda temos problemas e muitas coisas para resolver, mas al-

guns dos absurdos já foram resolvidos”, afirmou ele, que, porém, conti-

nuou a dizer que até esses avanços causaram problemas com empresas 

e auditores, os quais, segundo ele, não têm acompanhado os detalhes e 

ainda, por vezes, auditam com base na versão de 2010. 

Para Barros, entretanto, a alteração do texto da norma é uma apos-

ta melhor do que criar um anexo específico para o setor – exceto no 

caso de existirem muitas máquinas usadas exclusivamente pelo setor. 

Dando como exemplo o setor de calçados, que utiliza maquinário es-

pecífico e que, por vezes, precisa de um operador para manusear o 

produto na máquina, não havia como atender às exigências da NR 

12 sem um anexo exclusivo. Isso, no entanto, tem um preço, segundo 

Barros: “No caso de publicar um anexo, pelos próximos dois anos o 

setor todo terá maior fiscalização pelos auditores, por tudo”.

Barros explicou que “o setor tem de discutir e observar o que seria 

melhor: sugerir alterações no texto da norma ou de outro anexo, que 

atenderiam às suas necessidades e seriam possíveis de atender, ou a 

criação de um anexo específico”, Ele disse, porém, que isso depende 

do maquinário usado pelo setor e das discussões na indústria, a in-

centivar uma reflexão profunda para evitar uma maior atenção desne-

cessária dos órgãos fiscalizadores. “Antes, anexo era visto como me-

lhor solução, mas, atualmente, isso já não está tão claro”, disse ele. 

Barros também chamou a atenção sobre a questão dos auditores: 

“Ninguém está falando em parar a fiscalização, mas, sim, observar o 

que está escrito no próprio decreto do Poder Executivo que regula-

menta a carreira do auditor fiscal. A primeira orientação da carreira do 

auditor é de ser orientativo e, depois, punitivo”. Para Barros e também 

participantes da reunião, os auditores invertem essa relação, atuando 

de modo pouco orientativo e muito punitivo. Segundo Barros, a Con-

venção n.º 144 da Organização Internacional do Trabalho versa que 

o ato da fiscalização tem de ser feito por profissional que domine a 

matéria, “e já está claro que isso não acontece, pois desde 2002 não há 

concurso específico para a carreira de auditor fiscal relacionado à área 

de saúde e segurança”.                  n
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