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NR 12: Máquinas, equipamentos, dedos, braços e vidas: 

Padrão de gestão da força de trabalho pelo empresariado brasileiro 

 
Vitor Araujo Filgueiras1 

 
Introdução 

Em 2014, o empresariado brasileiro elegeu a Norma Regulamentadora (NR) 12 do 
Ministério do Trabalho (MTE), que versa sobre segurança do trabalho em máquinas e 
equipamentos, como uma das suas principais pautas de reivindicações. 

A NR 12 (que existe desde 1978) teve sua redação alterada em dezembro de 2010, e tem 
sido crescentemente criticada pelo patronato nos últimos anos2, sendo inserida num conjunto 
de mobilizações capitaneadas pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) 
e Confederação Nacional da Indústria (CNI)3. 

Há diversos documentos empresariais, reportagens, eventos, entrevistas, com 
reclamações direcionadas à redação de 2010 da NR 12, por supostos: altos custos para sua 
adoção, complexidade, abrangência (alegação de incremento de 40 para 340 itens na norma), 
inviabilização das empresas, risco aos empregos. A demanda mais recorrente das empresas 
era pela dilação de prazos para aplicação da NR 124. Ano passado chegou a ser ventilada a 
suspensão da referida norma no Congresso Nacional. 

Neste ano, as empresas e seus representantes têm atuado em diversas frentes, como o 
Ministério do Trabalho (MTE) e a Justiça do Trabalho, para encaminhar seus pleitos 
concernentes à NR 12.  Seu plano atual é sintetizado e radicalizado pela proposta de sustar os 
efeitos da norma por meio do Legislativo.  

Segundo a Agenda Legislativa da CNI de 20145, a entidade apoia a Proposta de Decreto 
Legislativo (PDC 1408/2013) do deputado Silvio Costa (PSC/PE), que “Susta a aplicação da 
NR-12 - segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, do Ministério do Trabalho e 

                                                           
1 Doutor em Ciências Sociais (UFBA), pós-doutorando em Economia (UNICAMP), Pesquisador de Centro de 
Estudos Sindicais e Economia do Trabalho (CESIT) da UNICAMP, auditor fiscal do Ministério do Trabalho, 
integrante do grupo de pesquisa “Indicadores de Regulação do Emprego”, sendo o presente texto desenvolvido 
no curso das atividades do grupo (http://indicadoresderegulacaodoemprego.blogspot.com.br). 
Agradeço às contribuições de Marlon Nnunes, Giuliano Souza Cruz, Luiz Scienza, llan Fonseca, Renata Dutra, 
pela leitura ou investigação de fontes do texto. Assumo integralmente a responsabilidade pelo conteúdo e 
eventuais inconsistências do trabalho.  
2 Dentre os muitos exemplos possíveis, apenas para ilustrar, ver documento elaborado pela Confederação 
Nacional das Indústrias (CNI) no final de 2012, intitulado “101 Propostas para Modernização Trabalhista” (CNI. 
101 propostas para modernização trabalhista / Emerson Casali (Coord.) – Brasília: 2012.). 
3 Sobre as ações empresariais, particularmente no que tange à inspeção do trabalho, ver FILGUEIRAS, Vitor. 
Padrão de atuação da fiscalização do trabalho no Brasil: mudanças e reações. Campinas, 2014. Disponível em 
http://indicadoresderegulacaodoemprego.blogspot.com.br 
4 Por exemplo, em reunião com o atual e o ex-ministro do trabalho, representante da FIRJAN pediu prorrogação 
do prazo para cumprimento da NR 12 (Ministro comenta na Firjan NR-12 e terceirização. Durante encontro com 

presidente da entidade, Manoel Dias ouviu as principais reivindicações do setor. 05/08/2013. 

http://portal.mte.gov.br/imprensa/ministro-debate-nr-12-e-terceirizacao-com-empresarios-na-
firjan/palavrachave/firjan-manoel-dias.htm) 
5 Na qual se afirma que: “A CNI traz aos atores políticos e institucionais, às empresas e à sociedade um conjunto 
de 134, proposições que permite um melhor conhecimento da realidade e de suas possibilidades de 
aperfeiçoamento”. 
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Emprego - MTE”. Ou seja, busca-se que a norma não seja aplicada. Para isso a CNI (2014, 
p.102) argumenta, em síntese, que: 

Não foi estabelecida uma linha de corte temporal para atendimento à nova regulamentação, 
criando um ambiente de insegurança jurídica e elevadíssimos custos para adaptação do maquinário 
existente, ou para alterações de projetos das máquinas novas. 
No cenário mundial, nenhuma outra norma técnica, diferente da NR 12, normatizou obrigações 
para as máquinas ou equipamentos já instalados em seu parque fabril. Como consequência, 100% 
das empresas nacionais entraram na ilegalidade. 
A NR 12 também não faz distinção entre a empresa que utiliza a máquina e o fabricante, 
obrigando a usuária a observar as mesmas exigências impostas aos fabricantes nacionais e 
importadores. 
O impacto nas microempresas e empresas de pequeno porte não foi observado, imputando-se uma 
pena difícil de suportar a esse segmento, decorrente dos altos custos para adaptação, tanto para as 
máquinas existentes como para máquinas novas. 

 
Em recente evento sediado pela FIESP, que também contou com representantes de 

outras associações e sindicatos patronais, esses argumentos foram reiterados. Segundo 
noticiada divulgada pela FIESP6, um dos representantes patronais: 

Enumerou os quatro pontos principais das propostas de mudanças à Norma NR12 defendidas pela 
parte patronal: mudar a linha de corte temporal para adequação; distinguir as obrigações de 
fabricantes/importadores e dos usuários; ter tratamento diferenciado para as micro e pequenas 
indústrias; e que as interdições sejam feitas somente mediante grave e eminente risco e que esse 
seja devidamente comprovado por laudo técnico. 

 
Está também em curso uma campanha da CNI que se intitula: “NR 12: uma questão de 

bom senso: revisão já!”, e conta com uma página na internet7 que apresenta considerações 
sobre a NR:  

A mencionada norma deixou de observar o grande impacto social e econômico que ocasionaria 
nos setores produtivos. 
A proposta empresarial da indústria de marco regulatório para a NR 12, resultado de meses de 
discussões entre representantes empresariais, foi protocolada no Ministério do Trabalho e 
Emprego no último dia 06 de fevereiro e contemplou os seguintes pontos: Linha de corte temporal 
para as adequações de máquinas usadas; Obrigações distintas para fabricantes/importadores e 
usuários; Tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte; Interdição 
de máquinas e equipamentos, mediante grave e iminente risco devidamente comprovado, por 
laudo técnico circunstanciado e por ato do Superintendente Regional do Trabalho e Emprego. 

 
Portanto, além de reafirmar a Agenda Legislativa para a NR 12, as duas últimas citações 

apresentam o tema das interdições de máquinas pelo Ministério do Trabalho. A interdição é 
uma medida preventiva que paralisa as máquinas e equipamentos (de forma coercitiva, se 
necessário) que expõem a integridade física dos trabalhadores a risco grave e iminente, 
havendo liberação do uso após adequação do maquinário8. Na verdade, essa questão já 

                                                           
6 http://www.fiesp.com.br/noticias/revisoes-de-normas-reguladoras-de-seguranca-e-saude-do-trabalho-como-a-
nr-12-sao-debatidas-em-evento-na-fiesp/?m=mobile 
7 (http://www.relacoesdotrabalho.com.br/profiles/blogs/nr-12-revisao-e-uma-questao-de-bodOS m-senso). 
8 A prerrogativa para interdição/embargo de máquinas, setores, obras, estabelecimentos é dos Auditores Fiscais 
do Trabalho, por força de decisão judicial em âmbito nacional. Até o final do ano passado, os auditores fiscais 
interditavam/embargavam com base em delegação de competência conferida pelos Superintendentes Regionais 
do Trabalho em cada unidade da federação. Os auditores, nas fiscalizações, além de poderem interditar 
(paralisar) máquinas que engendram riscos de acidentes, lavram os respectivos autos de infração (documento que 
após processamento dá origem à multa) para as irregularidades detectadas. A outra hipótese de atuação dos 
fiscais frente às infrações apuradas é conceder prazo para regularização sem paralisar e/ou autuar a empresa. 
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aparecia na agenda legislativa, só que em Projeto de Lei separado da NR 12, constando 
também em diversos outros documentos empresariais, entrevistas, processos judiciais9.  

Neste texto serão apresentados indicadores que permitem analisar, com amparo em 
informações e dados empíricos, a procedência das alegações das entidades patronais 
concernentes à NR 12. Os indicadores também contribuem para apreender as características 
do tratamento dado à integridade física dos trabalhadores brasileiros por seus empregadores, 
no que tange à observância de condições mínimas de segurança no maquinário utilizado. 

Os principais indicadores foram construídos fundamentalmente a partir de duas bases de 
informações: o universo das fiscalizações do MTE (por meio do SFIT (Sistema Federal de 
Inspeção do Trabalho)), desde 1997 até abril de 2014; e a base de dados de Previdência 
Social, especialmente por meio das Comunicações de Acidentes de Trabalho (CAT) efetuadas 
pelos empregadores. Os indicadores construídos são cruzados com algumas referências e 
outras publicações. Além disso, o texto apresenta algumas fontes e informações concernentes 
à NR 12 deliberadamente omitidas pela ofensiva empresarial. 

O principal argumento defendido neste trabalho é que a NR 12 se tornou um problema 
para as empresas na medida em que cresceram as interdições (e autuações) de máquinas e 
equipamentos irregulares pela fiscalização do Ministério do Trabalho (MTE). Isso porque as 
interdições dificultam a continuidade da inobservância histórica das disposições legais pelos 
empregadores, por conseguinte, criam um custo indesejado e imprevisto ao empresariado na 
história da regulação do emprego no Brasil. Destarte, a irresignação patronal manifesta sua 
defesa do padrão de gestão predatório que historicamente hegemoniza as empresas e suas 
entidades representativas no país. 

 
Breve dimensionamento da relação entre máquinas e acidentes de trabalho no 

Brasil 

Antes de analisar as alegações empresariais, vejamos alguns indicadores que ajudam a 
dimensionar a relevância do tema abordado neste texto e o tratamento dado pelas empresas à 
segurança do seu maquinário: 

Segundo dados do Anuário Estatístico da Previdência Social 2000, as lesões com maior incidência 
foram o ferimento do punho e da mão, com 10,6% do total de acidentes, fratura ao nível do punho 
e da mão, com 6,7%, sinovite e tenossinovite, com 3,2%, e traumatismo superficial do punho e da 
mão, com 3,0%. Dessa forma os acidentes localizados nos punhos e mãos dos trabalhadores 
somaram 111.587 acidentes, o equivalente a 32,4% do total de acidentes verificados. São 
acidentes, na sua maioria, provocados por máquinas, em grande parte notoriamente obsoletas, 
como demonstra o trabalho de René Mendes e colaboradores, elaborado por solicitação da 
Secretaria de Previdência Social do Ministério do Trabalho e Previdência Social10. 

 
Em 2001, a referida investigação coordenada por René Mendes11 elaborou esse 

diagnóstico com base no cruzamento dos dados da Previdência com revisão bibliográfica de 
pesquisas realizadas em diferentes partes do país, além de estudos do MTE e da Fundacentro.  
Dentre as máquinas relacionadas aos acidentes, aparecem prensas, calandras e serras. 

                                                           
9 Sobre as ações empresariais, ver FILGUEIRAS, Vitor. Padrão de atuação da fiscalização do trabalho no Brasil: 
mudanças e reações. Campinas, 2014. Disponível em http://indicadoresderegulacaodoemprego.blogspot.com.br 
10 PINHEIRO, Vinícius Carvalho; ARRUDA, Geraldo Almir. Informe da Previdência Social, Outubro de 2001, 
Volume 13. Número 10. 
11 MENDES, René. Máquinas e acidentes de trabalho. Coleção Previdência Social; v. 13. Brasília: MPAS, 2001. 



4 

 

Mais de 10 anos depois, em 2012, segundo o Anuário Estatístico da Previdência Social, 
com base em classificação pelo Código Internacional de Doenças (CID), os acidentes de 
trabalho típicos (sem contar acidentes de trajeto e doenças ocupacionais) comunicados 
envolvendo ferimento, traumatismo superficial e fratura de punho e mão representavam 3 dos 
4 CID mais incidentes, totalizando 29,75% do total de acidentes típicos comunicados no país. 
Se a esses acidentes são somadas amputação ao nível do punho e da mão, fratura de 
antebraço, braço e ombro, esses CID totalizam 142.623 acidentes, ou 33,64% dos acidentes 
típicos registrados no país em 2012. 

Também em 2012, em relação às partes do corpo atingidas, dedo e mão são os dois 
primeiros colocados e sozinhos representam 38,66% (163.934) de todos os acidentes típicos 
registrados. Destarte, em comparação aos dados de 2000, há aumento absoluto e proporcional 
dos acidentes que atingem essas partes do corpo. 

Ainda segundo dados da Previdência, agora com base na totalidade das CAT emitidas 
pelos empregadores em 2013, apenas as 11 máquinas e equipamentos que mais provocaram 
acidentes (serra, prensa, torno/frezadora, laminadora/calandra, máquina de embalar, máquina 
têxtil e outras não especificadas) totalizaram 55118, o que representa mais de 10% do total de 
546014 acidentes típicos comunicados.  

Vale ressaltar que esses números são notoriamente subestimados pela omissão de 
grande quantidade de acidentes de trabalho pelos empregadores, fato admitido pela própria 
previdência12. 

Em 2013, somados os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio 
Grande do Sul, só com a máquina designada prensa, 2410 empresas admitiram a ocorrência 
de acidentes vitimando seus empregados. Com máquina de serra (como serra fita, de 
supermercado, e circulares, de obras e madeireiras), foram 2596 empregadores. Com 
guilhotinas/tesouras, 690 empresas; com laminadoras/calandras, 942; com frezadora/torno, 
1782; com máquina têxtil, 534. No universo dos acidentes comunicados pelas empresas do 
país em 2013, 13166 ocorreram em prensas, laminadoras/calandras, fresas/tornos e serras. 

Ainda em 2013, máquinas e equipamentos foram responsáveis pela esmagadora maioria 
dos 6173 acidentes típicos (excluindo trajeto e doenças) que amputaram partes do corpo 
(dedos, mãos, braços, etc.) dos trabalhadores brasileiros. 

Dos acidentes analisados pela fiscalização do MTE, ocorridos entre 2009 e 2013, 582 
foram acidentes fatais (óbito de trabalhador) relacionados a máquinas e equipamentos. Esses 

                                                           
12 É muito difícil de mensurar a real dimensão da não notificação dos acidentes de trabalho no Brasil. Há 
indícios, inclusive, de que a omissão da comunicação dos acidentes pelas empresas tem se acentuado (ver, por 
exemplo, FILGUEIRAS, Vitor; DUTRA, Renata. Adoecimento no teleatendimento e regulação privada: a 
invisibilização como estratégia. Campinas, 2014). A explosão do número de benefícios por acidente/doença 
ocupacional (B 91) após a vigência do nexo técnico epidemiológico do INSS, a partir de 2007, demonstra isso. 
Sobre índices de subnotificação, Gonçalves Filho e Ramos (2010) afirmam que: “Binder e Almeida (2003) 
relatam que estudos realizados no município de Botucatu (SP) acharam que os registros previdenciários 
captaram 22,4% dos acidentes de trabalho, enquanto Cordeiro e outros (2005), em pesquisa realizada no mesmo 
município, estimou que a subnotificação de acidentes de trabalho pelo sistema CAT alcançou 79,5% em 2002. 
Embora restrito a esse município, os resultados levaram estes pesquisadores a concluir que a utilização de outras 
fontes de informação, além da CAT, é imprescindível para tornar as estatísticas brasileiras de acidentes de 
trabalho mais fidedignas. Santana, Nobre e Waldvogel (2005) conduziram revisão de literatura sobre estudos de 
acidentes de trabalho fatais e não fatais no Brasil no período de dez anos, entre 1994 e 2004. Estes pesquisadores 
encontraram que todos os estudos sobre subnotificação mostram resultados surpreendentes, com níveis variando 
entre 81,9% e 45%”. 
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são apenas resíduos do universo de acidentes com máquinas e equipamentos que ocorreram 
no Brasil no período, já que o número de Auditores do Trabalho é ínfimo e decrescente.  

Mais à frente veremos como esses indicadores se relacionam a outros que sugerem que 
grande parte desses acidentes que ainda acontecem estão vinculados a máquinas e 
equipamentos que descumprem a NR 12. 

Deve-se destacar que o aumento da formalização do emprego não é justificativa para a 
elevação absoluta e proporcional desses acidentes, porque desde então houve intensos 
avanços da tecnologia na produção de máquinas, equipamentos e seus dispositivos de 
segurança. Numa sociedade presumidamente civilizada, isso deveria implicar redução dos 
acidentes.  

A NR 12 traz um conjunto de exigências às empresas para evitar acidentes de trabalho, 
prevenir que pessoas fiquem inválidas ou morram. Trata-se de um patamar civilizatório, 
parâmetros mínimos de uso da força de trabalho pelo capital. Muitas vezes, menos ainda, é 
um patamar de sobrevivência. Se há indícios de que o cenário de acidentes com máquinas foi 
agravado com o passar dos anos, como explicar a resistência patronal à referida norma?  

 
Análise das alegações apresentadas pelo empresariado. 

Ao contrário do que o conjunto das alegações empresariais busca transparecer, a atual 
redação da NR 12 não constitui uma novidade, pelo contrário. 

O texto de 2010 da norma é produto de anos de reuniões e negociações com a 
participação e anuência dos empresários e seus representantes, em foros tripartites. As 
entidades patronais participam da comissão nacional de discussão da NR 12 desde a década 
de 199013. 

Ao longo dos anos e dessas negociações foram paulatinamente sendo introduzidas 
normatizações à regulação da segurança de máquinas e equipamentos, seja por meio dos 
documentos produzidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que têm 
representação maciça das empresas; seja por meio de Instruções Normativas (IN) do MTE, 
seja diretamente por alterações na NR 12, sempre com a participação direta das empresas e 
seus representantes. Portanto, todas as informações, elementos técnicos e mudanças pelas 
quais passaram as normatizações sobre máquinas e equipamentos eram de domínio e 
totalmente conhecidas pelas empresas. 

Destarte, não procedem críticas empresarias à redação de 2010 da NR 12 concernentes a 
supostas exiguidade de prazos ou complexidade da Norma. Não bastasse, ao longo das 
negociações e das novas normatizações via ABNT ou MTE, a fiscalização foi paulatinamente 
exigindo a adequação do maquinário com base nos novos diplomas, como as IN sobre prensas 
e similares de (2005). Alguns milhares de máquinas perigosas foram interditadas e 
regularizadas ao longo dos anos 2000 com base nesses critérios (ver tabela 1 à frente). Ou 
seja, as empresas conheciam os parâmetros que viriam a ser incorporados à NR 12 em 2010 
também por meio da fiscalização do MTE, e muitas despenderam recursos para se adequar. 

O texto de 2010 da NR 12 não traz nada que não fosse normatizado tecnicamente e 
amplamente conhecido pelas empresas e/ou seus representantes. Mesmo em comparação ao 

                                                           
13 Além de todas as atas e documentações que provam isso, as próprias empresas admitem esses fatos. Ver, por 
exemplo: http://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/nr12-maquinas-e-equipamentos/ 
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texto anterior da NR 12, houve poucas novidades substantivas em termos de conteúdo, já que 
as principais exigências para segurança das máquinas e equipamentos já estavam presentes na 
redação antiga na NR 12, quais sejam: proteções de partes móveis, proteção contra riscos de 
ruptura, enclausuramento de transmissões de força, atendimento à NR 10 (instalações 
elétricas); utilização de dispositivos de acionamento, partida e parada seguros (não ser 
acionados involuntariamente, etc.).  

Os princípios e especificações das exigências gerais constantes na redação da NR 12 de 
2010 já estavam em vigor havia anos, aplicados rotineiramente pela fiscalização, seja por 
outras NR cabíveis (6, 10, 17), pelas IN (já regulamentadas pelo Ministério (IN 16, 37, 94) e 
normas técnicas pertinentes), cominadas ou não com art. 8º, 161, 184 da CLT. A nova NR 12 
basicamente manifestou em seu próprio texto alguns deles. 

Portanto, são exigências tecnicamente conhecidas há muito tempo pelas empresas e seus 
técnicos, há anos utilizadas pela fiscalização. A NR basicamente juntou tudo em um mesmo 
texto. Ou seja, para as empresas que atendiam requisitos mínimos de segurança, pouco ou 
nada foi alterado. 

Os empregadores interessados foram adequando as suas máquinas à medida que a 
negociação e a normatização caminhavam, o que acentua o caráter falacioso do argumento de 
que o empresariado foi surpreendido com a medida e não teve tempo para se adequar, planejar 
ou financiar a regularização do maquinário. 

Não fosse suficiente, e mais uma vez ao contrário do que propalado pelas entidades 
empresariais, ainda assim o texto da NR 12 de 2010 concedeu prazos generosos às empresas 
para adequação de máquinas e equipamentos: de 6 até 66 meses, ou seja, cinco anos e meio! 
Portanto, também não procede o argumento de que todas as empresas entraram 
automaticamente na ilegalidade com o novo texto da NR 12 e (mais uma vez) de que não 
tiveram tempo para se adequar. 

 Sendo a vida e a integridade física de cada trabalhador de mesma importância (mesmo 
importância da do empresário também, do meu ponto de vista), estabelecer um corte 
cronológico (pela antiguidade das máquinas) ou diferenciação por tamanho da empresa, para 
exigir parâmetros diferentes de proteção, é uma contradição.  

Ainda assim o texto de 2010 da NR 12 discriminou prazos para máquinas antigas e 
novas se adequarem, sendo benevolente com as máquinas usadas. Deu prazos diferentes por 
empresas e tipos de máquinas. Deu prazo diferente por porte de empresas, privilegiando as 
micro e pequenas. 

Em suma, as alegações empresariais até aqui analisadas são diretamente desmentidas 
pelo próprio texto da portaria de instauração de NR 12 em 2010, contrariam exatamente tudo 
que antecedeu a norma, tudo que constitui a norma, bastando uma simples pesquisa 
documental para aferir e evidenciar sua improcedência.  

A única hipótese em que os prazos não puderam, nem poderiam, ser observados pela 
fiscalização do MTE, é na situação de grave e iminente risco de acidente de trabalho, quando 
a fiscalização é obrigada a paralisar a máquina ou equipamento para evitar exposição ao risco 
de evento trágico, inclusive fatal, envolvendo trabalhador. Juridicamente é inadmissível a 
observância/concessão de prazos, independentemente da redação da NR 12, pois está definida 
em lei (art. 161 da CLT, além do decreto 4452 de 202) a necessidade de interrupção imediata 
da exposição ao risco, que se aceita como hierarquicamente superior às NR. 
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Quando há risco grave e iminente, o auditor é obrigado a determinar a paralisação da 
máquina, até que seja adequada, e para isso faz necessariamente relatório técnico 
demonstrando a situação e a necessidade da medida. Esse procedimento se chama 
interdição14. A empresa pode acionar o judiciário se discordar da medida. Então, alegações 
empesarias de que as interdições não são fundamentadas, técnica e juridicamente, são 
igualmente inverossímeis. 

Nenhum sentido faz discriminar usuário e fabricante, se o trabalhador que vai operar a 
máquina é o mesmo. Se a máquina não atende à NR, cabe ao usuário não comprar, seja 
importada ou nacional, e denunciar a situação às autoridades competentes para aturem sobre o 
fabricante. Ao contrário do trabalhador, que não tem opção sobre a máquina que opera e é o 
único que tem a vida exposta, fabricantes e usuários são empresas e se defrontam em pé de 
igualdade. Além disso, se ambos são beneficiados e lucram com o trabalho extraído com 
apoio da máquina, nada mais justo e lógico do que responderem por ela no seu processo 
produtivo. Qualquer nível ou modalidade de anistia ao usuário é sinônimo de chancela à 
exposição da vida do trabalhador.   

Até aqui fizemos apenas esclarecimentos factuais, pois os argumentos empresariais 
eram frontalmente inverídicos, bastando leitura de documentos, a começar pela portaria (197 
de 17 de dezembro de 2010) que deu nova redação à NR 12, para constatar isso. 

Para a sequência da análise serão utilizados alguns dados e indicadores construídos com 
base no SFIT, que além de avaliar os argumentos empresariais, vão ajudar a entender os reais 
motivos da resistência dos empregadores relativamente à NR 12. 

Ao contrário do propalado, as exigências da NR 12 são plenamente exequíveis. Basta 
analisar a dinâmica das máquinas interditadas pela fiscalização para corroborar as evidências 
de que complexidade e inviabilidade não são argumentos empiricamente sustentáveis para a 
inobservância da NR 12. Entre 1996 e 2000 as máquinas interditadas que eram depois 
regularizadas pelas empresas não passavam de 50%. Desde o início da década de 2000, até o 
final de 2013, a liberação oscilou entre 50% e 70% das máquinas paralisadas. Ou seja, o 
índice de máquinas regularizadas se manteve em patamar semelhante ao da década anterior à 
nova redação da NR 12, e superior à década de 1990. 

Agora, como em todos os anos, as máquinas obsoletas têm que ser trocadas. Essas 
atualizações são da natureza da evolução da segurança do trabalho e da produtividade. E, 
mesmo assim, mais de metade dos itens interditados tem sido liberada. Dentre eles, casos 
ocorridos em 2009 e 2010 citados por Filgueiras (2012), antes da nova redação da NR12, mas 
já contemplando as exigências que a NR veio a incorporar em dezembro de 2010 (com base 
nas Instruções Normativas do MTE). 

Nenhum emprego foi ou será perdido por conta da adequação de máquinas à NR, 
simplesmente porque a determinação do nível de emprego ocorre em outra esfera15. Os 
milhares de casos de interdição de máquinas sem eliminação dos empregos diretamente 
envolvidos evidenciam isso. Mesmo num caso extremo, de dificílima ocorrência e ainda mais 
                                                           
14 A interdição (ou embargo, no caso de obras e frentes de trabalho) não atinge apenas máquinas equipamentos, 
mas atividades, setores, estabelecimentos, enfim, condições que exponham a integridade física de trabalhadores a 
riscos graves e iminentes. 
15 Ver, por exemplo, r capítulo 3 de FILGUEIRAS, Vitor. Estado e direito do trabalho no Brasil: regulação do 
emprego entre 1988 e 2008. Salvador, UFBA, 2012. Disponível em: 
http://indicadoresderegulacaodoemprego.blogspot.com.br 
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difícil prova de causalidade, qualquer seja, mesmo que uma empresa cancelasse a fabricação 
do produto por não ter condições de investir no saneamento do risco engendrado pela 
máquina, outra empresa absorveria aquela demanda. 

Sendo o lucro o objetivo dos empresários, nada mais lógico do que exigir que eles, no 
mínimo, mantenham hígidas as pessoas que produzem seus lucros. Assim, no limite, se o 
indivíduo não tem condições de ser empresário, outro assume aquela fatia de mercado. De 
todo modo, a relação entre cumprimento de NR 12 e postos de trabalho é um falso dilema, 
tanto no nível teórico, quanto nas atividades empíricas de fiscalização, que demonstram que 
os empregadores adaptam ou trocam o maquinário, mesmo nas pequenas empresas. 

Ainda com relação às reclamações por prazos e flexibilizações pleiteadas por 
empresários, essas são totalmente anacrônicas, pois todas as oportunidades foram dadas às 
empresas. Desde 1997, todos os anos mais de 10 mil itens irregulares da NR12 recebem 
prazos da fiscalização, sem atuação ou interdição. Até 2008, o percentual de itens irregulares 
interditados e/ou atuados nunca passou de 10% (ver tabela abaixo). 

Mesmo com tantas chances, subsiste grande índice de descumprimento da norma pelas 
empresas, como evidencia a grande quantidade de graves irregularidades apuradas nos 
últimos anos. Com o agravante de que sistematicamente isso ocorre em empresas que já 
haviam sido fiscalizadas e beneficiadas com prazos para regularização. A rigor, inclusive, 
foram essas sucessivas oportunidades que estimularam esse comportamento refratário do 
empresariado ao cumprimento das normas16. Foram tantas chances, durante tantos anos, que 
vislumbrar o fim do ciclo contribui para causar tanta resistência. 

Esse limite à perpetuação da ilegalidade foi a única mudança substancial na relação 
entre empresas e NR 12 nos últimos anos. Isso porque a fiscalização tem progressivamente 
deixado de ser complacente com as ilicitudes, como evidencia a tabela a seguir.  

 
Tabela1: Fiscalização dos itens da NR 12 pelo Ministério do trabalho 

 Número de autos 
de infração 
lavrados 

Percentual das 
infrações 
autuadas 

Itens 
irregulares 
interditados 

Percentual de itens 
irregulares 
interditados  

Número de 
Irregularidades 
constatadas 

Empresas com 
alguma 
interdição 

1996 730 7,75% 525 5,55% 9401 360 
1997 991 8,02% 501 4,05% 12344 357 
1998 574 5,05% 460 4,05% 11352 331 
1999 622 4,12% 839 5,55% 15085 495 
2000 585 3,63% 882 5,48% 16091 445 
2001 561 4,22% 524 3,94% 13290 296 
2002 596 3,34% 808 4,54% 17796 384 
2003 715 3,82% 1026 5,49% 18688 408 
2004 665 2,95% 1208 5,36% 22522 412 
2005 622 3,27% 1347 7,08% 19016 426 
2006 639 4,29% 1425 9,57% 14889 421 
2007 861 4,28% 1903 9,47% 20075 559 
2008 1321 5,86% 1789 7,93% 22541 489 
2009 1477 5,98% 2872 11,63% 24692 719 
2010 1948 8,42% 2909 12,58% 23116 725 
2011 2817 9,85% 2876 14,93% 28576 719 
                                                           
16 Processo já tratado em: FILGUEIRAS, Vitor. Estado e direito do trabalho no Brasil: regulação do emprego 
entre 1988 e 2008. Salvador, UFBA, 2012. Disponível em: 
http://indicadoresderegulacaodoemprego.blogspot.com.br 
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2012 7149 19,91% 6657 18,54% 35907 1258 
2013 11265 22,01% 10677 20,86% 51163 1634 
Fonte: SFIT, interdição soma também com embargo, provavelmente lançado por máquinas em obras. 

 
A tabela apresenta resultados da fiscalização referentes à NR por item da norma 

(designamos também como ementa da norma; cada exigência da NR é um item ou ementa – 
ex: obrigação de enclausurar transmissões de força) irregular verificado em cada empresa. 
Uma mesma empresa por ter um ou mais itens irregulares da NR 12 constatados. Um item da 
norma pode se referir a uma ou várias máquinas (a depender da quantidade de máquinas com 
a mesma irregularidade). Consequentemente, uma mesma empresa pode receber nenhum, um 
ou vários autos de infração; ter máquina (ou máquinas) interditada(s) por um item irregular, 
ou por inúmeros, ou não sofrer nenhuma interdição.  

A penúltima coluna apresenta o total de itens irregulares formalmente constatados pela 
fiscalização em todas as empresas fiscalizadas em termos absolutos. Como dito 
anteriormente, um montante de infrações sempre acima dos 10 mil a partir de 1997, e acima 
de 20 mil a partir de 2007. 

A última coluna se refere à quantidade de empresas que tiveram ao menos um item da 
norma interditado, o que significa o número de empresas que tiveram ao menos uma máquina 
interditada em cada ano. 

Constada a infração o auditor fiscal adota uma das três posturas a seguir: concede prazo 
para regularização da máquina; autua a irregularidade (o auto de infração pode ser entendido 
coloquialmente como a multa), ou autua e interdita a máquina. A tabela demonstra flagrante 
crescimento absoluto e proporcional de autos e interdições a partir de 2006 e 2007. A partir de 
2009 essa tendência se acentua, em especial em 2012 e 2013.  

Mantendo a dinâmica acima, em 2014, nos quatro primeiros meses, 3529 itens 
interditados, ou 20% dos itens irregulares detectados.  

Ainda com os avanços, trata-se de um índice baixo, dada a gravidade das 
irregularidades detectadas. Os três itens a seguir são os que mais vezes ensejaram interdição 
de máquinas pela fiscalização em 2014. O item mais elementar da NR 12, instalar sistemas de 
segurança em zonas de perigo de máquinas e/ou equipamentos, foi objeto de interdição em 
apenas 21,02% dos casos em foi flagrado sendo descumprido. Quando as empresas foram 
flagradas deixando de instalar proteções fixas e/ou móveis com dispositivos de 
intertravamento em transmissões de força expostas, houve interdições em 15,50% das 
oportunidades. A constatação de não instalação em máquina de dispositivo de parada de 
emergência provocou interdição em 35,27% dos flagrantes. 

Acontece que, tanto em termos absolutos, quanto proporcionais, a interdição de 
máquinas aumentou muito nos últimos anos. Até 2004 esse índice não passava dos 5% dos 
itens irregulares da NR 12 detectados pela fiscalização. E até 2008 não passava de 10%. Esse 
é o fator fundamental para toda a reação e mobilização empresarial contra a NR 12.  

No que tange ao número de empresas que tiveram máquinas interditadas em cada ano, a 
dinâmica é semelhante. Até final dos anos 2000 algumas centenas de empresas tinham 
máquinas e equipamentos interditados todos os anos. Em 2007 esse número passa pela 
primeira vez de 500 empresas, em 2009, 2010 e 2011 supera as 700, e nos últimos dois anos 
ultrapassou 1200 e 1600 com ao menos uma máquina sendo paralisada. Dando sequência ao 
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incremento sucessivo de interdições, apenas nos primeiros meses de 2014, 669 empresas 
tiveram máquina(s) paralisada(s). 

Com as interdições, os empregadores não podem continuar operando máquinas 
perigosas na ilegalidade (proibidas coercitivamente, se necessário) como antes, quando não 
tinham qualquer risco em manter máquinas irregulares, pois, mesmo quando fiscalizados, 
recebiam sucessivos prazos da fiscalização. 

Vale salientar que o avanço das autuações e interdições, em 2012 e 2013, está em 
alguma medida associado ao fim dos prazos previstos na NR 12, demonstrando que houve 
respeito por parte da fiscalização aos prazos previstos na norma, salvo em casos de grave e 
iminente risco. Mas o incremento é corolário fundamentalmente da mudança de postura da 
fiscalização, pois até final de 2010 não havia prazos a serem observados na aplicação da NR 
12 já se via incremento na rigidez da fiscalização (como também pode ser visto nas demais 
NR)17.  

As empresas têm adotado diversas iniciativas, em vários espaços, e fazem questão de 
expor seu descontentamento com o aumento das interdições18. Contudo, no que tange à NR 
12, elas apresentam o problema das interdições como se fosse apenas mais um tema da pauta, 
dentre tantas reclamações contra a referida norma. Na agenda legislativa da CNI as 
interdições são apresentadas em tópico separado da NR 12.  

Na verdade, a redação da NR 12, em si, não é grande fator de incômodo aos 
empresários. Ele existe desde 1978 com parâmetros gerais semelhantes. E sempre foi 
amplamente descumprida. Os empresários não se mobilizavam contra a referida norma. O que 
fundamentalmente perturba o empresariado é a necessidade de cumprir a NR 12, com gastos 
que não tinham antes e não querem ter agora. 

Como o empresariado não pode se ater à interdição para legitimar o descumprimento da 
NR 12, vez que podem e muitas vezes tem perdido a disputa sobre as interdições na justiça, 
no ministério e no legislativo, ele busca na contestação da própria NR a alternativa para 
manter seu padrão de gestão de força de trabalho. 

Associados aos indicadores já apresentados, os números a seguir ajudam a evidenciar 
essas afirmações, expressando características do padrão de gestão da força de trabalho no 
país. O foco da análise são os itens irregulares de máquinas interditados pela fiscalização. 

A nova redação da norma tem muito mais itens do que antes de 201019. Contudo, os 
itens efetivamente verificados pela fiscalização corroboram a posição refratária das empresas 
à obediência da NR 12 constante na tabela 1.  

                                                           
17 FILGUEIRAS, Vitor. Padrão de atuação da fiscalização do trabalho no Brasil: mudanças e reações. Campinas, 
2014. Disponível em http://indicadoresderegulacaodoemprego.blogspot.com.br 
18 Grande número dessas iniciativas consta em FILGUEIRAS, Vitor. Padrão de atuação da fiscalização do 
trabalho no Brasil: mudanças e reações. Campinas, 2014. Em relação à NR 12, a CNI encaminhou proposta de 
texto ao Ministério do Trabalho justamente para evitar interdições e autuações. Pela proposta, autuações e 
interdições seriam praticamente inviabilizadas, constando no texto, entre outros: “Deve ser obrigatoriamente 
observado: I – fiscalização de natureza prioritariamente orientadora, quando a atividade ou situação, por sua 
natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento, conforme avaliação de risco elaborado por 
profissional legalmente habilitado; II - critério de dupla visita para cada item fiscalizado antes da lavratura 
de auto de infração; III – interdição da máquina ou equipamento somente após cumpridas as exigências do 

elaboração de laudo técnico circunstanciado, conforme previsto no item 12.1.3 desta Norma, e após 
esgotados e examinados, com decisão final, as defesas e recursos administrativos cabíveis”. (grifos nossos) 
19 Isso porque ela prevê medidas específicas para muitos tipos de máquinas diferentes (poderia haver menos itens 
expressos, mas mantidos os conceitos as exigências seriam as mesmas. A quantidade de itens, na verdade, 
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Primeiro: que itens atualmente são interditados? Entre janeiro e abril de 2014, no 
universo de itens interditados, apenas 5 (de 340 possíveis) foram responsáveis por 19,35% de 
todos os itens (683 vezes).   

Os 10 itens subsequentes responderam por 12,75%, ou 450 itens interditados. Ou seja, 
menos de 5% dos itens da NR 12 são responsáveis por praticamente 1/3 dos itens interditados. 
Há, portanto, imensa concentração das exigências pela fiscalização20.  

Segundo: que itens são esse? O item 12.15, deixar de aterrar, as instalações, e/ou 
carcaças, e/ou invólucros, e/ou blindagens e/ou outras partes condutoras, foi interditado 81 
vezes. O item 12.15, manter comandos de partida e/ou acionamento de máquinas sem 
dispositivos que impeçam seu funcionamento automático ao serem energizadas, também foi 
interditado 81 vezes. O item 12.38, deixar de instalar sistemas de segurança em zonas de 
perigo de máquinas e/ou equipamentos, foi interditado 236 vezes. Já o item 12.47, deixar de 
instalar proteções fixas, e/ou móveis com dispositivos de intertravamento em transmissões de 
força e seus componentes móveis, quando acessíveis ou expostos, foi interditado 143 vezes. 
Por fim, o item 12.56, deixar de instalar em máquina um ou mais dispositivos de parada de 
emergência foi interditado 142 vezes. 

Os cinco itens supracitados são básicos, se referem a todo tipo de máquina, são 
gravíssimos, sempre houve disposições semelhantes aos mesmos na NR 12, e estão 
diretamente relacionados a ocorrência de milhares de acidente de trabalho todos os anos. 

É preciso ressaltar que uma mesma interdição de máquinas normalmente contém mais 
de um item, de modo que os itens acima corriqueiramente são somados a outros quando da 
paralisação das máquinas. Os 10 itens subsequentes em número de interdições se dividem em 
cinco gerais21 e cinco ementas para máquinas específicas22. Os demais itens interditados se 
espalham pela grande quantidade de máquinas diferente que existem, com riscos e 
necessidades de medidas particulares. Se mesmo assim, as interdições são substancialmente 
concentradas em itens básicos, há forte indício de que os empregadores normalmente não 
atendem os mínimos requisitos da NR 12. 

                                                                                                                                                                                     

facilita a ação das empresas, já que, a se a norma apresentasse diretivas genéricas, a solução para cada caso 
poderia engendrar controvérsias). 
20 Os demais vão pela especificidade, mas também com concentração nos decis subsequentes, normalmente se 
associando numa mesma interdição aos itens acima. Considerando todas as fiscalizações, dos  itens verificados 
nas inspeções os 10 primeiros 6719 vezes, enquanto os demais somados 14371(mais de 300 itens). Assim, do 
total de 21090 itens, quase um terço em 10 itens. 
21 (12.24 "c") Utilizar máquina com dispositivos de partida e/ou acionamento e/ou parada projetados, 
selecionados ou instalados de modo que não impeçam acionamento ou desligamento involuntário. (12.48.) 
Deixar de proteger máquinas ou equipamentos com risco de ruptura de suas partes, contra projeção de partes, 
materiais, partículas. (12.40) Manter sistemas de segurança que não exijam acionamento manual após a correção 
de situação de trabalho que paralise máquina. (12.36 "a") Deixar de operar componentes de partida, parada, e 
outros controles que compõem a interface de operação de máquinas em tensão máxima de 25V em corrente 
alternada ou 60V em corrente contínua. (12.39 "b") usar sistemas de segurança que não estejam sob a 
responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado. 
22 Utilizar serra fita sem proteção fixa ou proteção móvel intertravada na região de corte; deixar de dotar serra 
fita de braço articulado vertical para guiar e empurrar a carne; deixar de dotar o cilindro de massa, de chapa de 
fechamento do vão entre o rolete obstrutivo e o cilindro tracionado superior constituída de proteção móvel 
intertravada. Utilizar cilindro de massa sem sistema de segurança mecânico, ou elétrico, ou eletromecânico para 
impedir a inversão do sentido de giro dos cilindros tracionados. Utilizar modeladora sem proteção de acesso à 
zona perigosa dos rolos e/ou de elementos de transmissão de correias transportadoras. 
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A análise da relação dos empresários com a NR 12 pode ser enriquecida com base nas 
análises de acidentes do MTE. Apesar da pequena e decrescente quantidade de auditores 
fiscais do trabalho, foram fiscalizados, em 2013, 417 acidentes com máquinas (entre elas, 
textualmente citadas, por exemplo: máquinas agentes de morbidade: serra circular de obra e 
de outros ramos, tupias, equipamentos de marcenaria, prensas em geral (contempla diversas 
espécies de máquinas), prensas injetoras, cilindros, calandras, guilhotinas, dobradeiras, 
segadeira motorizada para cortar, maquinaria agrícola, maquina têxtil, maquina de embalar, 
empacotar, maquina de mineração e perfuração). Não por coincidência, é uma lista muito 
semelhante às máquinas que causavam mais acidentes até 2001, conforme a supracitada 
pesquisa de René Mendes23. 

No início da década de 2000 eram máquinas inseguras e obsoletas. E agora?  
Agora, no conjunto dos acidentes analisados pela fiscalização, ocorridos em 2013, 

foram relacionados a uma ou mais das condições a seguir: 264 vezes a sistema/dispositivo de 
proteção ausente ou inútil, 552 a falha na detecção de risco, 491 a modo operatório 
inadequado, 77 a sistema/máquina mal concebido (todos incluem itens da NR 12 acima 
arrolados). Dos acidentes com máquinas investigados em 2013, 110 foram fatais. 

Em suma, todos os indicadores apresentados pelo texto demonstram números elevados e 
crescentes de infrações às normas de proteção de máquinas pelas empresas, que se repetem no 
tempo, especialmente infrações a itens básicos da NR 12, grande quantidade de acidentes e 
mortes decorrentes desse padrão de gestão do maquinário das empresas no Brasil. 

Ressalte-se que, no caso da fiscalização, não raramente, a interdição das máquinas 
acontece após o acidente, especialmente por conta do reduzido número de auditores fiscais. A 
ocorrência prévia de acidente não é condição para a interdição, nem esta é uma punição por 
eventual constatação do primeiro. Ao contrário, a interdição após os acidentes visa evitar 
novos casos. Mas se trata de um atenuante à derrota do Estado e do direito do trabalho. As 
interdições, por definição, têm que ser feitas antes de qualquer acidente, justamente para 
evita-lo. 

 Infelizmente, as empresas não apenas usam reiteradamente o argumento de que há 
necessidade de acidente prévio para demonstrar o grave e iminente risco, como não raramente 
obtém sucesso na justiça com esse tipo de argumento.  

Mesmo a fiscalização atuando num universo concentrado de itens NR 12, itens que 
sempre existiram, que são gravíssimos e de farto conhecimento sobre sua gravidade, há tanta 
reclamação por empresas e suas representantes. Como já dito, o empresariado protesta porque 
está sendo obrigado a cumprir normas e despender recursos24, por conta das interdições. 

Se os dados da fiscalização contribuem para elucidar os reais fatores que explicam a 
revolta empresarial com a NR 12, ajudam também a perceber quais frações do empresariado 
lideram essas inciativas. Entre janeiro de abril de 2014. 44,2% dos itens da NR 12 fiscalizados 
incidiram sobre empresas com mais de 50 empregados, e 69,7% dos itens em empresas com 

                                                           
23 Algumas iguais com designações diferentes: textualmente citadas: “prensas; máquinas de trabalhar madeiras: 
serras circulares, tupias e desempenadeiras; injetoras de plástico; guilhotinas; calandras e cilindros; motosserras; 
impressoras e máquinas de descorticar e desfibrar o sisal”. (2001, p. 11). 
24 Dentre diversos documentos com a insatisfação empresarial, Página 80 das 101 propostas: “A fiscalização do 
MTE tem interditado instalações e embargado obras em grande parte do país por conta da NR 12, gerando 
prejuízos incalculáveis, inclusive em questões ainda no prazo de implantação, sobre a alegação de que há o 
subjetivo “grave e iminente risco””. 
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mais de 30 trabalhadores. Em empresas com menos de 30 empregados, foram 30,3% dos itens 
fiscalizados, muito menos do que sua representatividade em relação ao número total de 
empresas existentes. Ou seja, todo esse movimento é capitaneado pelas grandes empresas, que 
mesmo sendo aquelas com maiores condições e facilidades de regularização, resistem ao 
cumprimento da NR. 

É intrigante que empresários e suas entidades representativas, que invariavelmente 
avocam “as regras do jogo” e “os contratos” para defender seus interesses, querem sempre 
mudar as regras do jogo que não lhes interessam e que foram democraticamente estabelecidas. 
E, enquanto não conseguem muda-las, descumprem corriqueiramente. Com o agravante de 
que não se trata simplesmente de uma lei do Congresso que representa o eleitorado; é um 
conjunto de medidas que os próprios empresários e suas entidades negociaram diretamente 
durante anos, ajudaram a redigir e aceitaram expressamente. 

 
Considerações 

A insegurança que predominantemente caracteriza o maquinário empregado pelas 
empresas no Brasil é apontada pelos diversos indicadores apresentados neste texto, formando 
um cenário que não é novo, e que parece continuar com as mesmas feições. 

A evolução das exigências e novos requisitos técnicos às máquinas e equipamentos é 
condição sine qua non para a preservação da integridade física das pessoas que interagem 
com esses meios de produção. Acontece que o empresariado brasileiro apresenta forte 
resistência ao dispêndio de recursos necessários a engendrar essa dinâmica, como evidenciam 
a quantidade de infrações apuradas pela fiscalização, a continuidade do cenário ao longo de 
anos e a necessidade da paralisação coercitiva do maquinário para regularização. 

Não se pode atribuir essa resistência às supostas complexidades, inviabilidade, custos da 
redação de 2010 da NR 12, já que após as ações coercitivas dos auditores fiscais do MTE as 
empresas adotam as medidas que deveriam ter efetuado antes da fiscalização. 

Ademais, a revolta empresarial nos últimos anos tem se voltado para todas as NR25. A 
NR 12 ganha destaque porque as mudanças na redação servem como mote para as 
reclamações, mas é o incremento das interdições seu fator fundamental. A NR 12 seria 
combatida (como são as demais NR) mesmo se a redação permanecesse àquela anterior a 
2010. 

Alguns fatores ajudam a explicar essa resistência do empresariado brasileiro à 
manutenção de máquinas em condições seguras. Se o patronato do país é pouco propenso ao 
investimento em geral26, mais ainda se torna quando de trata de dispêndio de recurso que não 
traz ganho direto e imediato. 

                                                           
25 Dentre muitos exemplos possíveis, citamos aa CNI, que afirma que é: “necessário restringir a extensa 
regulação existente sobre segurança e saúde no trabalho a normas essenciais, privilegiando a negociação 
coletiva, capaz de atender com eficácia as questões específicas de cada setor”. (CNI, 2014, p. 97) 
26 Trata-se de uma marca estrutural do capitalismo retardatário brasileiro, que a despeito das altas taxas de 
acumulação, convive com baixas taxas de inversão em proporção ao PIB, especialmente por conta do padrão de 
consumo da classe dominante. Num âmbito de vasta literatura, ver resumo do debate em FURTADO, Celso. O 
subdesenvolvimento revisitado. Revista Economia e Sociedade, Campinas, UNICAMP, 1993. Essa evolução (ou 
não) da segurança do maquinário guarda relação também com o tipo de inserção competitiva adotada pela 
indústria, já que se vincula à ênfase (ou não) no progresso técnico em contraposição à concorrência espúria via 
redução de custos e dependência tecnológica externa. 
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Mais ainda, o comportamento empresarial no país é normalmente regido por um padrão 
de gestão predatório da força de trabalho, que busca combater e suprimir qualquer limite 
exógeno à acumulação. Por isso não aceita a vigência de parâmetros de conduta e descumpre 
reiteradamente as normas, provocando e reproduzindo acidentes, mutilações e mortes27. 

Individualmente, essa a compulsão pela reprodução da riqueza social, que tende a 
desconhecer todos os limites (inclusive físicos) dos trabalhadores em busca do menor 
dispêndio de recursos e maior apropriação de renda, é da natureza do capital. Neste sentido, e 
à luz das particularidades do capitalismo brasileiro, é previsível tal comportamento patronal.  

Entretanto, as entidades que representam os empresários coletivamente poderiam ter 
outro tipo de postura, até para regular a concorrência entre seus filiados, estabelecendo 
patamares de conduta. Isso poderia ser feito, por exemplo, para evitar escassez de mão de 
obra, de que tanto as empresas se queixam. 

Como vimos por meio de diversos indicadores, enquanto (e porque) as empresas 
desrespeitam os itens mais básicos, os acidentes se reproduzem e as pessoas são depredadas 
ou mortas. Os itens da NR 12 mais interditados são básicos e que há décadas contribuem e 
continuam contribuindo para acidentes e matando trabalhadores. São previsões que já 
existiam e foram objeto de concessão de prazos pela fiscalização por décadas. Contudo, as 
entidades empresariais não apenas combatem a vigência de normas de proteção à vida dos 
trabalhadores, como comemoram até mesmo casos esdrúxulos, como a postergação do prazo 
para utilização de elevadores tracionados a cabo em obra, responsáveis pela morte de dezenas 
de trabalhadores no país28. 

A questão é: enquanto as entidades empresariais adotam esse tipo de postura, como 
ficam as milhares de empresas que tiveram maquinário interditado e despenderam recursos 
para adequá-los?  Trata-se de patrocínio institucional de concorrência espúria entre as 
empresas, incitando a reprodução da gestão predatória da força de trabalho no país. 

Além disso, como demonstrado no texto, as pequenas empresas são as que menos 
sofrem fiscalizações referentes à NR 12. Ou seja, indicador fortíssimo de que a revolta com a 
norma advém das grandes corporações e suas entidades, justamente aquelas que menos 

                                                           
27 Processo já tratado em: FILGUEIRAS, Vitor. Estado e direito do trabalho no Brasil: regulação do emprego 
entre 1988 e 2008. Salvador, UFBA, 2012. Também em FILGUEIRAS, Vitor. Muito além da formalização. 
Longe de atenuar a depredação do trabalho no Brasil. Campinas, 2014. FILGUEIRAS, Vitor. Padrão de atuação 
da fiscalização do trabalho no Brasil: mudanças e reações. Campinas, 2014. FILGUEIRS, Vitor; DUTRA, 
Renata. Adoecimento no teleatendimento e regulação privada: a invisibilização como estratégia. Campinas, 
2014. Sobre o trabalho análogo ao escravo como o limite da relação de emprego, ver: FILGUEIRAS, Vitor. 
Trabalho análogo ao escravo e o limite da relação de emprego: natureza e disputa na regulação do Estado. 
Brasiliana – Journal for Brazilian Studies. Vol. 2, n.2, Out. 2013. 
Todos os textos disponíveis em: http://indicadoresderegulacaodoemprego.blogspot.com.br 
28 A indústria da construção, com apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI), conseguiu estender o 
prazo de substituição de elevadores usados por trabalhadores em canteiros de obras para maio de 2015. A 
portaria 644, do Ministério do Trabalho e Emprego, que entrou em vigor nesta sexta-feira (10), estabelece que 
construtoras troquem em, no máximo, dois anos os atuais modelos de elevadores por equipamentos que atendam 
aos critérios da Norma Regulamentadora 18, de segurança e saúde no trabalho da indústria da construção. O 
prazo para substituição estabelecido em portaria anterior, de maio de 2011, se encerraria hoje. (CNI, 2013). 
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/imprensa/2013/05/1,13346/construtoras-terao-dois-anos-para-substituir-
elevadores-em-canteiros-de-obras.html. 10/05/2013 Construtoras terão dois anos para substituir elevadores em 
canteiros de obras Com apoio da CNI, indústria da construção conseguiu estender  

prazo de troca de equipamentos, que se encerraria hoje. 
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dificuldades têm para cumprir a legislação. As pequenas empresas entram como mote na 
campanha para ocultar os verdadeiros interesses que capitaneiam as reclamações. 

Em se mantendo o processo de incremento da interdição de máquinas perigosas pela 
fiscalização, a tendência, em alguns anos, é a redução dos acidentes e mortes de 
trabalhadores. Estudos de caso demonstram como a interdição e consequente regularização do 
maquinário se relaciona à diminuição dos infortúnios29. Contudo, o efeito demonstração da 
ação do MTE é minimizado pela ofensiva patronal, que não encoraja as empresas a se 
adequarem à NR 12 antes de serem interditadas. 

Não há nessa dinâmica nenhuma novidade. A redução de qualquer aspecto da 
exploração do trabalho, incluindo a preservação de integridade física do trabalhador, é 
historicamente acompanhada pela resistência militante do capital. Mesmo os avanços 
conseguidos não significam direitos estáveis, pelo contrário, podem ser e são questionados e 
atacados, com diversos casos concretos de reversão, não apenas no Brasil. 

Os empresários estão mobilizados. E quem perde o dedo, o braço e a vida? 

                                                           
29

 Por exemplo, ver capítulo 9 de FILGUEIRAS, Vitor. Estado e direito do trabalho no Brasil: regulação do 
emprego entre 1988 e 2008. Salvador, UFBA, 2012 


