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Boletim Jurídico

Alteração das Normas Regulamentadoras

Foi publicada no dia 25/09/12 a Portaria acima, que 
divulga os róis de percentis e frequência, gravidade 
e custo calculados em 2012, para vigência em 2013. 
Estabelece também que o FAP – Fator Acidentário 
de Prevenção para 2013 será divulgado a partir de 
30/09/12, através dos sites do MPS e do MF. O acesso 

ao valor do FAP é de conhecimento restrito ao contri-
buinte, através de senha pessoal. O FAP poderá ser 
contestado, através de recurso, como prevê a Porta-
ria, que também detalha outros procedimentos. Cli-
que aqui para acessar a íntegra da Portaria Intermi-
nisterial 424.

Começa a valer a partir de 27/09/2012, a Norma Regu-
lamentadora nº 35, que trata do trabalho em altura e define 
os requisitos e medidas de proteção para os trabalhadores 
que atuam nessas condições. A NR-35 foi publicada pela 
Secretaria de Inspeção do Trabalho em março deste ano 
e tinha um prazo de seis meses para que as empresas 
pudessem se adaptar às suas exigências. A principal obri-
gação do empregador prevista na NR-35 é de implementar 
em sua empresa a gestão do trabalho em altura, envol-
vendo o planejamento, a organização e a adoção de medi-

das técnicas para evitar a ocorrência ou minimizar as con-
sequências das quedas de altura. Essa gestão envolve, 
além das medidas técnicas, como a análise de risco da 
atividade, a implementação de um programa de capacita-
ção. Já por parte dos trabalhadores, a principal obrigação 
é de colaborar com o empregador na aplicação dessas 
medidas. Com o fim do prazo previsto para adaptação, os 
auditores fiscais do trabalho farão inspeção em estabeleci-
mentos verificando o cumprimento do disposto na NR-35. 
(Fonte: CBIC Hoje, edição 5.568 de 26/09/2012)
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FAP/2013 – Portaria Interministerial MPS/MF nº 424, de 24 de setembro de 2012

NR-35 – Ministério do Trabalho e Emprego regulamenta norma de trabalho em altura

A Portaria nº 1.409, de 29 de agosto de 2012, 
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego (DOU1 
30/08 e republicada no de 31/08/12) – Altera a Norma 

Regulamentadora nº 33 – Segurança e Saúde nos 
Trabalhos em Espaços Confinados, aprovada pela 
Portaria MTE nº 202, de 22 de dezembro de 2006.

Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora
Portaria nº 1.823, de 23 de agosto de 2012

A portaria que instituiu a Política e o Plano Nacional 
de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora foi publi-
cada no Diário Oficial da União de 24 de agosto de 2012. 
Com esse instrumento, o Ministério da Saúde passa a 
regulamentar, de maneira técnica e legal, a garantia dos 
direitos à qualidade salutar no ambiente profissional de 
todos os trabalhadores, independentemente de sua 
localização (urbana ou rural), de sua forma de inser-
ção no mercado de trabalho (formal ou informal), de seu 
vínculo empregatício (público ou privado, assalariado, 
autônomo, avulso, temporário, cooperativados, apren-
diz, estagiário, doméstico, aposentado) ou desempre-
gado.

A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Tra-
balhadora se articula com a Política e o Plano Nacional 
de Segurança e Saúde no Trabalho, que integra ações 
do Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), e de outros dois Ministérios: Trabalho e 
Emprego e da Previdência Social. Já os objetivos dessa 

política são os de fortalecer a vigilância em saúde do 
trabalhador e a integração com os demais componen-
tes; promover a saúde e ambientes e processos de tra-
balhos saudáveis; garantir a integralidade na atenção à 
saúde do trabalhador; ampliar o entendimento de que 
a saúde do trabalhador deve ser concebida como uma 
ação transversal; incorporar a categoria “trabalho” como 
determinante do processo saúde-doença dos indivíduos 
e da coletividade, incluindo-a nas análises de situação 
de saúde e nas ações de promoção em saúde.

Além disso, está previsto assegurar que a identifica-
ção da situação do trabalho dos usuários seja conside-
rada nas ações e serviços de saúde do SUS e que a 
atividade de trabalho realizada pelas pessoas, com as 
suas possíveis consequências para a saúde, seja con-
siderada no momento de cada intervenção em saúde; e 
certificar a qualidade da atenção à saúde do usuário do 
SUS”. (Fonte: Boletim Sicepot de Saúde e Segurança 
do Trabalho de 28/09/2012)
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