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Local: Sala de Reuniões da Secretaria Executiva MTb (Brasília/DF) 
Datas: 29 de setembro de 2016 
 
PARTICIPANTES: 
  
Governo: Romulo Machado e Silva (DSST/SIT); Joelson Guedes da Silva (DSST/SIT); Renata 
Maia Barbosa Namekata (DSST/SIT); Rogério Alves da Silva (DSST/SIT). 
Trabalhadores: Valter Ferreira da Silva (Força Sindical); Pedro da Silva Mourão (CSB); Gilberto 
Almeida dos Santos (UGT); Rodrigo Ferreira (UGT); Luiz Carlos Garcia Galvão (NCST); Rúbia 
Gonçalves Silva (CSB/Fenordest) 
Empregadores: Clovis Veloso de Queiroz Neto (CNI); André Porto (CNI); Tiago Nunes Melo 
(CNI); Antônio Lisboa Cardoso (CNC); Fernando Aparecido de Souza (CNT); Jordão Pinheiro 
Medeiros (CNI); Marcelo José Pinho Filho (CNI); Gustavo Gomes Barbosa (CNI/Cervbrasil); 
Henrique Mater Machado da Costa (CNI/Cervbrasil); João Roberto Massoco (CNI/Cervbrasil); 
Reynaldo Solera (CNI/Confenar-REGRA).  
 

RELATO: 
 
• Romulo iniciou a reunião informando que o Grupo foi formado por representantes indicados 1 

pelas confederações patronais e centrais sindicais que compõem a Comissão Tripartite Paritária 2 
Permanente - CTPP. Continuou informando que pela SIT, seria ele o coordenador dos trabalhos 3 
do Grupo e coordenador da bancada de Governo, e que assim deveriam ser escolhidos, dentre a 4 
representação de empregadores e de trabalhadores os respectivos coordenadores de bancada. 5 

• Foram indicados como coordenadores de bancada: Clovis (empregadores) e Gilberto Almeida 6 
(trabalhadores). 7 

• Romulo realizou apresentação sobre os procedimentos de elaboração de Normas 8 
Regulamentadoras, que têm como base a Portaria MTE n.º 1.127/03 e Parecer CTPP n.º 01/16 e 9 
explicou o porquê da necessidade da regulamentação do art. 193 da CLT; do art. 4º da Lei n.º 10 
12.997/14; e da necessidade de revisão do Anexo 5 da NR-16. 11 

• Foi solicitado que a sistematização das sugestões e arquivos individualizados que não puderam 12 
ser incorporados à mesma fossem reenviados aos membros do Grupo. 13 

• Clovis informou que na reunião de bancada dos empregadores foram analisados a forma 14 
estrutural dos demais anexos da NR-16 e os quadros de atividades; e que com isso está sendo 15 
formulada uma proposta sobre quais seriam as atividades e a quem deve ser aplicada; e que 16 
posteriormente seria apresentada ao Grupo. Disse que não vê dificuldade em se consensar uma 17 
nova redação para o Anexo. 18 



• Rodrigo disse que a apresentação da bancada de trabalhadores consiste na explicitação da 1 
política pública governamental referente à atividade de motofrete que está sendo adotada no 2 
Estado de São Paulo. 3 

• Romulo solicitou que as bancadas se pronunciassem inicialmente apresentando alguma proposta 4 
de revisão para o anexo ou, que fosse, alguma consideração sobre o que se espera das 5 
discussões. 6 

• Gil disse que a bancada de trabalhadores não tinha muito o que propor naquele momento, até 7 
porque a Lei n.º 12.997/14 é muito objetiva. Disse entender que a intenção da representação 8 
patronal é arrumar um jeito de não pagar o adicional na sua totalidade, mas que a Súmula n.º 9 
361 do TST é muito clara e diz que o trabalho em condições perigosas, mesmo que intermitente, 10 
dá direito ao adicional de periculosidade, e assim, por mais que se edite uma nova portaria com 11 
termo similar, essa não terá o devido embasamento jurídico. Finalizou dizendo que, como se 12 
trata de uma lei, para alterá-la, só mesmo recorrendo ao Congresso Nacional. 13 

• Clovis comentou que a lei não trouxe nada de novo, apenas diz que a utilização da motocicleta, 14 
na forma regulamentada pelo Ministério do Trabalho, dá direito ao adicional para o trabalhador. 15 
Disse que a 1ª coisa a ser considerada pelo Grupo deveria ser se a Lei n.º 12.009/09, se ela vai 16 
ser o parâmetro para a revisão do Anexo ou não, pois se ela não for parâmetro, não se poderá 17 
falar em motonetas no Anexo, até pela distinção de veículos que o CONTRAN faz (motoneta 18 
não é motocicleta). Disse achar que o Grupo deve identificar e listar quais são aquelas atividades 19 
que se entendem como perigosas. Em relação a Súmula 361, comentou que tal documento não 20 
trata de um ordenamento jurídico, apenas explicita o entendimento de um Órgão público sobre 21 
determinada questão, o que não significa que seu disposto seja de cunho obrigatório. Comentou 22 
que a Orientação Normativa n.º 06, de 18/03/13, da Secretaria de Gestão Pública, do MPOG, 23 
que versa sobre a periculosidade para o serviço público, poderia ser tomada como parâmetro 24 
para as discussões vez que a mesma dispõe sobre parcialidades de tempo de exposição. 25 

• Romulo comentou que muito além da discussão sobre o direito ao adicional de periculosidade o 26 
Ministério do Trabalho preza primeiramente buscar meios de reduzir os acidentes de trabalho, e 27 
com essa intenção o Grupo deveria pensar também em como estabelecer algumas exigências 28 
normativas que levem à redução desses acidentes, até porque, após a ocorrência de um acidente, 29 
não há adicional que cubra os custos decorrentes da inatividade do trabalhador, seja ela 30 
permanente, temporária ou até o caso de óbito. 31 

Intervalo para reunião de bancadas 32 

• Clovis, pela bancada de empregadores, apresentou uma proposta inicial que tinha como 33 
parâmetro a Lei n.º 12.009/09 e Resolução CONTRAN n.º 356/10 e consistia em: um quadro de 34 
atividades para o Anexo 5 da NR-16, que estabelece requisitos mínimos de segurança para as 35 
atividades de motofrete e mototáxi, que, em tese, daria o direito ao adicional; um item 36 
descrevendo sobre qual remuneração deveria incidir o adicional; e outro item que delimitaria o 37 
pagamento do adicional em função do número de habitantes de municípios e a nulidade do 38 
direito ao adicional em caso de fornecimento de equipamentos de segurança regulamentados 39 
pelo CONTRAN. 40 

• Valter, em referência à proposta apresentada, considerou ser inviável enquadrar a periculosidade 41 
por número de habitantes dos municípios, pois independentemente desse número, poderia ser 42 
600 mil, 10 mil ou 2 mil habitantes, o trabalhador realizando a atividade com moto se acidenta 43 
do mesmo jeito, e assim não se pode ter a população de uma cidade como parâmetro para efeito 44 
de periculosidade, sendo que o agente causador do acidente é a moto. Disse que não tem como 45 
limitar a exposição em “horas” (por tempo), visto que o acidente pode acontecer a qualquer 46 
momento. Comentou que discutir valor financeiro com risco de vida é coisa inaceitável, pois o 47 
bem maior do trabalhador e valor tutelado pelo Estado é a vida. Informou que a bancada de 48 
trabalhadores elaborará uma contraproposta a ser apresentada ao GTT. 49 



• Romulo, quanto à proposta de corte para municípios com população inferior a 600 mil 1 
habitantes, informou não ser possível. Quanto ao quadro de atividades apresentado, disse que 2 
ninguém melhor para avaliá-lo do que a bancada de trabalhadores que pode verificar se as 3 
atividades listadas alcançam seus representados ou mesmo se existem outras a serem listadas. 4 

• Gil, confirmando o que foi dito por Valter, informou que a bancada de trabalhadores elaborará 5 
uma contraproposta e apresentará por escrito. 6 

• André Porto, esclarecendo melhor a “proposta” apresentada, informou que se trata de uma 7 
proposta preliminar quanto pontos fundamentais; pois não se pretendia que o conteúdo da 8 
mesma fosse encarado como um texto final, apenas tratou-se de um esboço feito pela bancada 9 
patronal seguindo a lógica da estrutura dos demais anexos da NR-16, sendo que a questão da 10 
delimitação por habitantes foi baseada na realidade de que em determinados municípios do 11 
interior o motociclista é até proibido de usar capacete por ordens judiciais para facilitar a 12 
identificação do mesmo. Disse que se existir ou for apresentada outra forma de delimitar áreas 13 
de risco a bancada estará aberta a discussão. 14 

• Valter disse entender a exceção citada por André, a proibição do uso de capacetes em 15 
determinadas cidades, mas que isso são casos isolados e esse fato existe por outras questões que 16 
não compete ao Grupo discutir, e usar essa questão é deixar de atender esses municípios por tão 17 
poucos ou menores que sejam, seria alijar os serviços e reduzir a área de atuação. 18 

• Clovis informou que o documento apresentado é apenas uma sugestão para construção de um 19 
quadro de atividades, atividades essas que devem ser bem especificadas, além das exclusões. 20 

• Sobre a Súmula TST n.º 361, Rubia comentou que a mesma é o entendimento dos órgãos 21 
judiciários e quando ela é expedida passa a vigorar em toda a esfera do judiciário. Disse que não 22 
se trata de uma lei, mas deve ser seguida por todos os juízes em decisões pertinentes, e ela deve 23 
ser considerada na discussão do Grupo. 24 

• Marcelo Pinho comentou que a Súmula não é lei, mas sim uma uniformização jurisprudencial 25 
baseada em precedentes e por definição o juiz de 1ª ou de qualquer instância tem o direito de 26 
não aplicá-la, a não ser que seja uma Súmula Vinculante, o que não é o caso da 361. 27 

• Romulo, sobre o que foi acordado, recapitulou que a bancada de trabalhadores apresentará uma 28 
contraproposta a ser apreciada pelo Grupo e disse que essa contraproposta deverá ser 29 
encaminhada antes da próxima reunião para que haja tempo para as bancadas poderem analisar, 30 
sendo estipulada a data de 30 de outubro como data limite para o envio da mesma ao DSST que 31 
a encaminhará ao Grupo. 32 

• Ficou acordada a data de 08 de novembro para a realização da próxima reunião do Grupo.  33 

 34 

• Nada mais a discutir, a reunião foi encerrada.           35 


