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Minisitrio do Trabalho e Emprego
Superintendência Rc~ional do Trabalho e Emprego no Estado de Sfio Paulo

Seção de Fiscali7,açiiodo Trahalho
Rua Mariins Fo_ntes.nO109. JO andar, Sala 304 - CEr: 01050.000 .'Suo Paulo/SP

Fone: (11) 3150-8147

Oficio o' 1I0120I6/SEFIT/SRTEisp

limo. ~r
()r. PATRICK MAIA MERISIO
Procurador do Trabalho
MPT. Procuradoriã Regional do Trabalho da 2°.Rcgião
Rua .Cuba!ão, 322
CEPo 04013 - 001 - São Paulo/SP

Assunto: ReI.: Oficio n' 188188,2016/PRT2
Ror.: IC 007519.2015,02.000n -102
Nosso processo: 46219,01 033'SnOI6-57

,1Iustríssif!lO Senhor ..

São Paulo, 05 de Agosto de 2016.

Com os nossos cumprimentos, infónnamos a Vossa Senhoria que estamos

encaminhando este procedimento admini~lrativo à Scção de Scgura.l1ça e Saúde do Trabalhador,
•

considerando que os itellS mencionados no oficio em referência são de competência liscalizalória

daquela seção.

Atenciosamente .

•

/, ~

M K(~O.SA1'6 ,
Cheli: do Setor ( . fisÇ{llii'tWão do Trnbalho
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exijam solicitação
efetiva inferior a

210846364

.~A CIF: 35260-8
UF:"SPl' CEP: 01.050-000

1111111111111111111111111111I

N° de Trabalhadores: 21
UF:SP CEP: 01.001-000

TRABALHO
;PEÇÃO DO TRABALHO

ÓRGÃO DO M.T.E:
UORG: 018.000.000 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM SP
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 109,"4° andar, Sala 402 t U
Bairro: Centro Município: SÃO PAULO
AUTUADO:
Nome/Razão Social: PROCURADORIA.GERAL DO ESTADO
, j- . ,

Inscrição: CNPJ:71.S84.833/0003-57 CNAE: 8411-6/00
Endereço: PRCA SE NO 270
Bairro: CENTRO Município: SÃO PAULO
Órgão Público Fiscalizado: PROCURADORIA DO PATRIMONIQ IMOBILIARID

EMENTA (No/Descrido}: 117024-4
Mante~ local de tr~balhs onde sà~~executadas atividades que
intelectual _,e:' atençã6 constante ..,com índice de temperatura
20°C ou superior a 23°C.

â NUDI'RO ISRTE/SP ;

~ 46219017737/2016-82

"'~~, \1\1\lllmllllllll\IIIIIIIIIIIIIIIIII\~\!I~IIII~tINFRAÇÃO NO21.084.636-4

HICTÓRICO:
Em ação da auditoria fiscal do trabalho realizada no mês de outubro de

2016 na PROCURADORIA DO PATRIMONIO IMOBILIARIO, no Município de São Paulo, foi
constatado que o órgão possuía empregados terceirizados em regime celetista que
eram submetidos a condições de trabalho contrárias às Normas Regulamentadoras de
Saúde e Segurança ocupacionais do Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo a
NR-17 (CONDIÇÕES DE ERGONOMIA), deve ser mantido o local de trabalho onde são
executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constante com
índice de temperatura efetiva superior a 20°c ou inferior a 23°C. Ao contrário
do que prega a norma, tal cumprimento não era realizado no estabelecimento,
tendo em vista as temperaturas máximas diárias medidas nos últimos cinco anos no
município, que são superiores a 23°C e o fato da maioria das salas não possuir
aparelho de ar condicionado, devendo-se ainda levar em conta que as salas sofrem
incidência direita do sol no local. Considerando ainda que a NR-OS obriga o
contratante de serviços terceirizados a garantir o cumprimento das normas
regulamentadoras por parte das empresas prestadoras de serviços, permanece a
infração praticada pela Procuradoria do Contencioso, não podendo escusar-se em
argumento de que os empregados ocupando suas dependências não são de sua
responsabilidade. Quanto ao trabalho realizado pelos terceirizados, foi
observado no estabelecimento que tinham que dedicar constante atenção na
identificação e organização documental do órgão. Como a fiscalização é de
modalidade mista, foi o auto de infração lavrado na Superintendência Regional do
Trabalho de São Paulo.
CAPITULAÇÃO:
Art. 157, inciso I, da CLT, c/c item 17.5.2, alínea "b", da NR 17, com redação
da Portaria nO 3.751/1990.
ELEMENTOS DE CONVIC O:

Inspeção no local de trabalho e auditoria documental, onde foram
constatadas as irregularidades descritas.

CIF.AFT emitente 35260-8 Impresso na ver~o n" 59 de 1811012016 por 35260.8 (Mal1584536)



Folha'nO 2/2. '7 " AUTO DE INFRAÇÃO NO 21.084.636-4

FILIPE C
_Auditor- iscal do Trabalho

-CIF 352608 - Matricula 1584536

Data de Recebimento:

",,-,-'-' /~

Nesta data lavrei, em três vias, o presente auto de infração composto de 2
folhas, sendo uma via entregue/remetida ao autuado, que poderá apresentar
defesa escrita ao Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no prazo de
10 (dez) dias, contados da data do recebimento deste auto. A defesa deve ser
entregue no órgão local do Ministério do Trabalho, preferencialmente no
endereço acima, sendo facultada a sua remessa, via postal com porte
registrado, até o último dia do prazo.
A defesa, quando apresentada, deve obedecer aos requisitos previstos na Portaria MTEn. 854,~,25/06/2015, em
especial os seus artigos 28 e 29. !

Lo~l, SÃO PAULO/SP D••• ,2( I~/U?{6

Iden!.:

Nome:

q.:r eIdentificaSpregador:
. L"yw -lMd&,

CAMILA KUHl PINTARElLl
... 'P'cic'u'rãàOia ã6 'Estilao'

.... ...,~8ISP2.9.9.036 CPF:

Funçao:
Versão: 59

Cód.Autentícaçao: 50B65DD5F27332E3FOOBD98C764ACOE9-3
CIF-AFT emitente 35260-a Impresso m, verslto n" 59 ~e 18/1012016 por 35260.6 (Mel '584536),



, -,n,. 'T'

CIF: 35260-8
CEP: 01.050-000"' -,.UF:SP

210846372
11111111111111111111111111111

IDO TRABALHO
E INSPEÇÃO DO TRABALHO

NUDPRO ISRTE/SI'

46219.017738/2016-27

\\\\\\li\\l\\\\\\\\\\\\\\~\II\\\\I\\\\\\I,\\\~\\\\\I\\ I DE INFRAÇÃO NO 21.084.637-2
ORGAO DO M.r.E:
UORG: 018.000.000 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM SP
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 109, 40 andar, sala 402 ff

Bairro: Centro Município: SÃO PAULO
AUTUADO:
Nome/Razão Social: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO -, £-

, "'li _ £
Inscrição: CNPJ:71.584.833/0003-57 CNAE: 8411-6/00 NO de Trabalhadores: 21
Endereço: PRCA SE NO 270 UF: SP CEP: 01.001-000
Bairro: CENTRO Município: SÃO PAULO
Órgão Público Fiscalizado: PROCURADORIA DO PATRIMONIO IMOBILIARIO

EMENTA (N0/Descrido): 117009-0
Manter bancadas e/ou mesas e/ou- escrivaninhas e/ou painéis que não tenham
características dimensionais •que possibilitem posicionamento e/ou movimentação
adequados aos segmentos corporais.
HISTóATrn.

Em ação da auditoria fiscal do trabalho realizada no mês de outubro de
2016 na PROCURADORIA DO PATRIMONIO IMOBILIARIO, no Município de São Paulo, foi
constatado que o órgão possuía empregados terceirizados em regime celetista que
eram submetidos a condições de trabalho contrárias às Normas Regulamentadoras de
Saúde e Segurança ocupacionais do Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo a
NR~17 (CONDIÇÕES DE ERGONOMIA), devem ser mantidas bancadas e mesas que tenham
características dimensionais que possibilitem posicionamento ou movimentação
adequados aos segmentos corporais. Ao contrário do que prega a norma, tal
cumprimento não era realizado no estabelecimento, tendo em vista que havia
vários conjuntos de mesas e cadeiras que não possibilitavam o descanso por
inteiro dos pés dos empregados terceirizados no solo. Somado a isso, os
conjuntos não possuíam placas de descanso ajustável em altura para os pés para
anular aquela deficiência. Essa irregularidade acaba por cooperar para a
ocorrência de anomalias na coluna dos empregados, que laboram em posição
anatomicamente inadequada. Considerando ainda que a NR-OS obriga o contratante
de serviços terceirizados a garantir o cumprimento das normas regulamentadoras
por parte das empresas prestadoras de serviços, permanece a infração praticada
pela Procuradoria do Contencioso, não podendo escusar-se em argumento de que os
empregados ocupando suas dependências não são de sua responsabilidade. Quanto ao
trabalho realizado pelos terceirizados, foi observado no estabelecimento que
tinham que dedicar constante atenção na identificação e organização documental
do órgão. Como a fiscalização é de modalidade mista, foi o auto de infração
lavrado na Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo.
CAPITULAÇÃO:
Art. 157,
da Portaria

inciso I, da CLT,
nO 3.751/1990.

c/c item 17.3.2, alínea "c", da NR-17, com redação

ELEMENTOS DE CONVIC ÃO:
Inspeção no local de trabalho e auditoria documental, onde foram

constatadas as irregularidades descritas.

CIF.AFT emitente' 35260-8 Impresso na versao n' 59 de 1811012016 por 35260-8 (Mal 156-4536)



Folna/nO 2/2
"- ,~,",. , AUTO DE INFRAÇÃO NO 21.084.637-2

FILIPE COLAR NASCIMENTO
AUditOr-FiSca~do Trabalho

CIF 352608 - lrlcula 1584536

Data de Recebimento:

)J..J~ }oI.

do Empregador;inatura e Identifica

lo

Nesta data lavrei, em três vias, o presente auto de infração composto de 2
folhas, sendo uma via entregue/remetida ao autuado, que poderá apresentar
defesa escrita ao Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no prazo de
10 (dez) dias, contados da data do recebimento deste auto. A defesa deve ser
entregue no órgão local do Ministério do Trabalho, preferencialmente no
endereço acima, sendo facultada a sua remessa, via postal com porte
registrado, até o último dia do prazo.
A defesa, quando apresentada, deve obedecer aos requisitos previstos na Portaria MTEn. 854, de 25/06/2015, em
especial os seus artigos 28 e 29.

Local: SÃO PAUlO/SP

Ident..

Nome: CAMILA KUHL PINTARi:Lll
........... 'Piócu"raoora ob"ESfaifo"

-OABISP.299 036 CPF:

Funç:lo:

.. t""J'""l't:Jtl9F"I'l
Cód .Autenticaç:lo: 04CC26249E33DA5FBB1 OBE7235507BCE-3

Versão: 59

CIF-i\FT emilente, 35261J-8 Impresso ria "ersao n' 59 de 1811012016 por 35260-8 (Mat 15!14536J,
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CIF: 35260-8
CEP: 01.050-000

~II~III" 111111111111111111

10 TRABALHO
:NSPEÇÃO DO TRABALHO

NUOPRO ISRTE/SP

46219.017739/2016-71

1i 1111\1\111111111111111\11\1\111111111\11\\I\llmllll~\ JE IN FRAÇÃO N° 21.084.638-1
ÓRGÃO DO M.T.E: 210846381

UORG: 018.000.000 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO lRABALHO E EMPREGO EM SP $i ~

Endereço": ",RUÁ MARTINS FONTES, 109,4° andar, Sala 402 O ""UF: 5p
Bairro: Centro Município: SÃO PAULO
AUTUADO:
Nome/Razão Social: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Inscrição: CNPJ:71.584.833/0003-57 "J CNAE: 8411-6/00" / NO de Trabalhadores: 21

Endereço: PRCA SE N° 270 UF:SP CEP: 01.001-000
Bairro: CENTRO Municipio: SÃO PAULO
Órgão Público Fiscalizado: PROCURADORIA DO PATRIMONIO IMOBlUARIO

EMENTA N° Descri ão: 117050-3
Deixar de fornecer suporte ajustável para documentos em atividade que envolva
leitura de documentos para digitação, datilografia ou mecanografia.

I=tHlmi!&IQQl--_,..--,----,."---,--,-----,-,-.,,---:--;.,,--_:-;-.,,--_-,--,-_-,----,,......,Em ação da auditoria fiscal do trabalho realizada no mês de outubro de
2016 na PROCURADORIA DO PATRIMONIO IMOBILIARIO, no Município de São Paulo, foi
constatado que o órgão possuía empregados terceirizados em regime celetista que
eram submetidos a condições de trabalho contrárias às Normas Regulamentadoras de
Saúde e Segurança ocupacionais do Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo a
NR-17 (CONDIÇÕES DE ERGONOMIA), devem ser fornecidos suportes ajustáveis para
documentos em atividades que envolvam leitura de documentos para digitação. Ao
contrário do que prega a norma, tal cumprimento não era realizado no
estabelecimento, tendo em vista que não foi encontrado nenhum desses suportes
nas tarefas de leitura de documentos realizada pelos empregados terceirizados.
Essa irregularidade acaba por cooperar para a ocorrência de anomalias na coluna
dos empregados, que laboram em posição anatomicamente inadequada. Considerando
ainda que a NR-OS obriga o contratante de serviços terceirizados a garantir o
cumprimento das normas regulamentadoras por parte das empresas prestadoras de
serviços, permanece a infração praticada pela Procuradoria do Contencioso, não
podendo escusar-se em argumento de que os empregados ocupando suas dependências
não são de sua responsabilidade. Quanto ao trabalho realizado pelos
terceirizados, foi observado no estabelecimento que tinham que dedicar constante
atenção na identificação e organização documental do 6rgão. Como a fiscalização
é de modalidade mista, foi o auto de infração lavrado na Superintendência
Regional do Trabalho de São Paulo.
CAPITULAÇÃO:
rt. 157,
da Portaria

inciso I, da CLT,
nO 3.751/1990.

c/c item 17.4.2, alínea "a", da NR-17, com redação

ELEMENTOS DE CONVIC ÃO:
Inspeção no local de trabalho e auditoria documental, onde foram

constatadas as irregularidades descritas.

,

CIF.AFT emitente. 35260-8 Impresso na versao n" 59 09 1811012016 por 3526Ch8 (Ma1.1564536),



AUTO DE INFRAÇÃO N° 21.084.638-1

Nesta data lavrei, em três vias, o presente auto de infração composto de 2
folhas, sendo uma via entregue/remetida ao autuado, que poderá apresentar
defesa escrita ao Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no prazo de
la (dez) dias, contados da data do recebimento deste auto. A defesa deve ser
entregue no órgão local do Ministério do Trabalho, preferencialmente no
endereço acima, sendo facultada a sua remessa, via postal com porte
registrado, até o último dia do prazo.
A defesa, quando apresentada, deve obedecer aos requisitos previstos na Portaria MTEn. 854, de 25/06/2015, em
especial os seus artigos 28 e 29.

Local: SÃO PAULO{SP

do Empregador:

Nome: C.Ap~!l~~.ü.'"!~f'!~T~R.E.L.ll.
rocuradora do Estar'"'

Ident.: ,OA8/SP.2.Çlo.M~ CPF:

Função:

Data de Recebimento:

!L/~ 7-<>'" FILIPE COLAR NASCIMENTO
. Auditor-Fiscal o Trabalho

• CIF 352608 - Matricula 1584536'

T':; '?,7Rr
Cód .Autentlcaçllo: 2366CA360327BCAC20C6C 1AF46D9513E-3
CIF.AFT emitente' 35260-e

Versão. 59

Impresso na "",rs!'lo ". 59 de 181101201f por 35260-e (Mat 15!l45:l6).



NUDPRO /SRTEISP

46219.01774012016-04

I DO TRABALHO
E INSPEÇÃO DO TRABALHO

llll, DE INFRAÇÃO NO 21.084.639-9 I111II11111111111111111111111
210846399

j n CIF: 35260-8
UF: SP:' CEP: 01.050-000

de _prevenção
de'sacordo com

de
a

NO de Trabalhadores: 21
UF:SP CEP: 01.001 ~OOO

incêndios, e/ou adotar medidas de
legislação estadual e/ou normas

I-ITçrÓRIcn.
Em ação da auditoria fiscal do trabalho realizada no mês de outubro de

2016 na PROCURADORIA DO PATRIMONIO IMOBILIARIO, no Município de São Paulo, foi
constatado que o órgão possuía empregados terceirizados em regime celetista que
eram submetidos a condições de trabalho contrárias às Normas Regulamentadoras de
Saúde e Segurança ocupacionais do Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo a
NR-23 (PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS), devem ser de adotadas medidas de prevenção
de incêndios, de acordo com a legislação estadual. A lei complementar estadual
1257/15 exige em seu artigo 18, inciso 111, a instalação de saída de emergência
nas edificações. Ao contrário do que prega a norma, tal cumprimento não era
realizado no estabelecimento, tendo em vista que não foi encontrada saída de
emergência no prédio inspecionado. Ao contrário, havia escada ao longo da altura
do prédio que servia apenas para circulação normal dos seus ocupantes. Essa
irregularidade acaba por cooperar para que, no caso de ocorrência de incêndio,
os ocupantes do prédio, ao descerem pela escada inadequada, atropelem quem a
esteja subindo, sem ainda terem isolamento por portas especiais das labaredas
que porventura alcançassem a entrada da mesma escada. Considerando ainda que a
NR-OS obriga o contratante de serviços terceirizados a garantir o cumprimento
das normas regulamentadoras por parte das empresas prestadoras de serviços,
permanece a infração praticada pela Procuradoria do Contencioso, não podendo
escusar-se em argumento de que os empregados ocupando suas dependências. não são
de sua responsabilidade. Como a fiscalização é de modalidade mista, foi o auto
de infração lavrado na Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo.

CAPITULAÇÃO:
Art. 157, inciso I da CLT, c/c item 23.1, da NR 23, com redação da Portaria nO
221/2011.

ELEMENTOS DE CONVIC ÃO:
Inspeção no local de trabalho e auditoria documental, onde foram

constatadas as irregularidades descritas.

CIF-AFT emitente. 35260-$
Impresso na ver.ao n" S9 de 1811012016 por 352Ejü.8 (Mal, 1564536),



I Folna'n' 2/2 AUTO DE INFRAÇÃO N° 21.084.639-9

FILIPECOLARE ASCIMENTO
Auditor-Fiscal d ",:rabalho

CIF 352608 - Mal [cuia 1584536

Data de Recebimento:

:?l./_I_' /~

Nesta data lavrei, em três vias, o presente auto de infração composto de 2
folhas, sendo uma via entregue/remetida ao autuado, que poderá apresentar
defesa escrita ao Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no prazo de
10 (dez) dias, contados da data do recebimento deste auto. A defesa deve ser
entregue no órgão local do Ministério do Trabalho, preferencialmente no
endereço acima, sendo facultada a sua remessa, via postal com porte
registrado, até o último dia do prazo.
A defesa, quando apresentada, deve obedecer aos requisitos previstos na Portaria MTEn. 854, de 25/06/2015, em
especial os seus arti90s~28 e 29.

sina~ura e Id.entjfica~o ?O Empregador:

L..VÇy \~E'"
"AMllAKUHL P\l~iAi'l:;C~

Nome: :-'.~''JeuTad<)fado.I:;.!it.a.? ..
OABJSP 299 036 .

Idenl.: ,..... CPF.

Funçêo:

Loca!: SÃO PAULOjSP

""::, C/ ..
Cód .Aútenlicaçao: B3A6C4E224CF13ED93A41 C7A8F6F 8821-3

Versáo, 59

CIF.AFTemitente. 35260~ Impresso na versllo n' 59 de 1611012016 po.- 35260-8 (Mat.1564536)



N° de Trabalhadores: 21
UF: SP eEP: 01.001-000

210846402

/.. ., CIF: 35260-8
UF: SP! CEP: 01.050-000

111111111111111111" I 11111111
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N\JOPRO ISR , )0 TRABALHO

46219.01774112016-4
1

I :NSPEÇÃO DO TRABALHO

\\\\\\\~\\\\\\\\\\\\\\\~\\\\\\\\\\\\\\\\~~~~\DEINFRAÇÃO N° 21.084.640-2
ÓRGÃO DO M.T.E:
UORG: 018.000.000SUPERINTENDÊNCIAREGIONALDO TRABALHO E EMPREGO EM SP
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 109,4° andar, Sala 402 .! f j d &.,

Bairro: Centro Município: SÃO PAULO
AUTUADO:

Nome/Razão Social:- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Inscrição: CNPJ:71.584.B33/0003-57 CNAE: 8411-6/00
Endereço: PRCASE N° 270
Bairro: CENTRO Município: SÃO PAULO
Órgão Público Fiscalizado: PROCURADORIA DO PATRIMONIO IMOBIUARIO

EMENTA N° Descri -o : 123098-0
Deixar de sinalizar claramente aberturas, e/ou saídas, e/ou vias de passagem por
meio de placas e/ou sinais 1~mi~6sos, que indiquem a direção de saída.
HISTÓRICO'

Em ação da auditoria-fiscal do trabalho realizada no mês de outubro de
2016 na PROCURADORIA DO PATRIMONIO IMOBILIARIO, no Município de São Paulo, foi
constatado que o órgão possuía empregados terceirizados em regime celetista que
eram submetidos a condições de trabalho contrárias às Normas Regulamentadoras de
Saúde e Segurança ocupacionais do Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo a
NR-23 (PREVENÇÃO CONTRA INCftNDIOS), deve ser sinalizada claramente a direção de
saída do prédio no caso de ocorrência de incêndio. Ao contrário do que prega a
norma, tal cumprimento não era realizado no estabelecimento, tendo em vista que
não foi percebida qualquer sinalização para cooperar com a rápida evacuação do
prédio em caso de incêndio. Essa irregularidade acaba por cooperar para que, no
caso de ocorrência de incêndio, os ocupantes do prédio, em pãnico, percam tempo
corrigindo seus trajetos de fuga, ficando mais vulneráveis aos riscos oferecidos
pelo sinistro. Considerando ainda que a NR-OS obriga o contratante de serviços
terceirizados a garantir o cumprimento das normas regulamentadoras por parte das
empresas prestadoras de serviços, permanece a infração praticada pela
Procuradoria do Contencioso, não podendo escusar-se em argumento de que os
empregados ocupando suas dependências não são de sua responsabilidade. Como a
fiscalização é de modalidade mista, foi o auto de infração lavrado na
Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo.
CAPITULAÇÃO:
Art. 157, inciso I da CLT, c/c item 23.3, da NR 23, com redação da Portaria nO
221/2011.

ELEMENTOS DE CONVIC ÃO:
Inspeção no local de trabalho e auditoria documental, onde foram

constatadas as irregularidades descritas.

CIF-AFT emitente: 35261).lJ Impresso na oersao n" 59 de 16110120'6 por35260.a (Met '564536)



J F~lhanO 2/2~ , AUTO DE INFRAÇÃO NO 21.084.640-2

FILIPE COLARE' NASCIMENTO
Auditor-Fiscal o Trabalho

CIF 352608 - Matricula 1584536

Data de Recebimento:

~/_\_\_/~

Nesta data lavrei, em três vias, o presente auto de infração composto de 2
fol~as, sendo uma via entregue/remetida ao autuado, que poderá apresentar
defesa escrita ao Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no prazo de
10 (dez) dias, contados da data do recebimento deste auto. A defesa deve ser
entregue no órgão local do Ministério do Trabalho, preferencialmente no
endereço acima, sendo facultada a sua remessa, via postal com porte
registrado, até o último dia do prazo.
Adefesa, quando apresentada, deve obedecer aos requisitos previstos na Portaria MTE n. 854, de 25/06/2015, em
especial os seus artigos 28 e 29.

Local: SÃO PAULO/SP

ina~ra e Identiflca~ ~~mprega?or:

c," \~
CAMILAKUHl PINTARE:

Nome: . . . . . . . .. p'ocuradofa 00 Eillado .

Ident.. Q!\~IS.P. ~~~ .036CPF:

Funç!lo:
Versão: 59

CM .Autenlicaç!lo: AE5FF90285DF 5C 1CC072204F28ADAOFF-3
CIF.AFT emitente. 352f>M Impresso no .ers.'lo n" 59 de 18110120'6 por 35260-8 (Mel. 1584536),



./ I CIF: 35260-8
UF: SP CEP: 01.050-000

210846411
11111111111111111111111111111

N° de Trabalhadores: 21
UF: SP eEP: 01.001-000

TRABALHO
;PEÇÃO DO TRABALHO

,

" r NUDPI?
:~' 462190170 ISRTEiSp,,,o I . 742/2016.95

t_ 11 1f INFRAÇÃO NO21.084.641-1

UORG: 018.000,000 SUPERINTEN t:1~CIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM SP
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 109, 4° andar,' Sala 402 '4 L.#
Bairro: Centro Município: SÃO PAULO
AUTUADO:
Nom,e/R~ão Social: PR0c:.U~DORIA GERAL DO ~S!:~~J '4
Inscrição: CNPJ:71.584.833/0003-57' - I 'CNAE: 1Wl!-6/00
Endereço: PRCA SE N° 270
Bairro: CENTRO Município: SÃO PAULO
Órgão Público Fiscalizado: PROCURADORIA DO PATRIMONIO IMOBILIARIO

EMENTA NO Descri -o: 109042-9
Deixar de elaborar e/ou de implementar o Programa de Prevenção de Riscos~. . ..,
Ambientais'.' J

Illn(lRIlC;l°lJ'---:---:----,.,.,--.,.--;c.,.---,.,.-.,.-.,.---,--;c.,.---,.,--.,.---.,.---:----,--.,.--,Em ação da auditoria fiscal do trabalho realizada no mês de outubro de
2016 na PROCURADORIA DO PATRIMONIO IMOBILIARIO, no Município de São Paulo, foi
constatado que o órgão possuía empregados terceirizados em regime celetista que
eram submetidos a condições de trabalho contrárias às Normas Regulamentadoras de
Saúde e Segurança ocupacionais do Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo a
NR-09 (PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA), deve ser elaborado
para cada local de trabalho um PPRA considerando os riscos específicos do
ambiente de trabalho. Ao contrário do que prega a norma, tal cumprimento não era
realizado no estabelecimento, tendo em vista que este também configurava um
local de trabalho dos empregados terceirizados. Essa irregularidade acaba por
cooperar para que os empregados terceirizados da Procuradoria fiquem expostos a
riscos à sua saúde e segurança específicos do prédio ocupado. Considerando ainda
que a NR-OS obriga o contratante de serviços terceirizados a garantir o
cumprimento das normas regulamentadoras por parte das empresas prestadoras de
serviços, permanece a infração praticada pela Procuradoria do Contencioso, não
podendo escusar-se em argumento de que os empregados ocupando suas dependências
não são de sua responsabilidade. Como a fiscalização é de modalidade mista, foi
o auto de infração lavrado na Superintendência Regional do Trabalho de São
Paulo.
CAPITULAÇÃO:
Art. 157, inciso l, da CLT, c/c item 9.1.1 da NR-9, com redação da Portaria nO
25/1994.

ELEMENTOS DE CONVIe ÃO:
Inspeção no local de trabalho e auditoria documental, onde foram

constatadas as irregularidades descritas.

CIF-AFT emitente. 35;?60--S Im.,,-esso na verflo n" 59 de 18/1012016 por 35260-8 (Mal 1584536)



AUTO OE INFRAÇÃO NO 21.084.641-1

Nesta data lavrei, em três vias, o presente auto de infração composto de 2
folhas, sendo uma via entregue/remetida ao autuado, que poderá apresentar
defesa escrita ao Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no prazo de
10 (dez) dias, contados da data do recebimento deste auto. A defesa deve ser
entregue no órgão local do Ministério do Trabalho, preferencialmente no
endereço acima, sendo facultada a sua remessa, via postal com porte
registrado, até o último dia do prazo.
A defesa, quando apresentada, deve obedecer a05 requisitos previstos na Portaria MTEn. 854, de 2!jI06/2015, em
especial os seus artigos 28 e 29.

Local: SÃO PAULO/SP

Versão: 59

FILIPE CO RES NASCIMENTO
Auditor-F cal do Trabalho.

CIF 352608 - Matricula 1584536

Data de Recebimento:

lu-lL1--.l.clG-
CAMllA KÜHL PINTARE
Pr6Ci.JradMI do.Est~dl;L .

. . . .Ol'..B.I?P)~~.0:6 CPF:

Nome:

IdenL

Funçlio:

.', ,"'Ç?}. ':l
Cód.Aulenlicaçlio: 275C09804DC 1326C4955549544D628A5-3
CIF-AFT em,tenle- 35;/61)..S Impresso na versllo n" 59 de 16/1012016 por 35260-13{Ma! 15&l536)



UF: SP CEP: 01.319-000

210846356
r'" t:; CIF: 35260-8

"' ~ .UF: SP /CEP: 01.050-000

11111111111111111111111111111

NO de Trabalhadores: 31

IDO TRABALHO
E INSPEÇÃO DO TRABALHO

NUDPRO ISRTE/SP

46219.01774312016-30

11\\\I\I\\lllllilll\I\~II~II\\IIIII\II\\I\\\I\~~~tJ DE INFRAÇÃON° 21.084.635-6
ÓRGÃO DO M.T.E:
UORG: 018.000.000 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM SP
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 109, 4° andar, Sala 402 "
Bairro: Centro Município: SÃO PAULO

AUTUADO:
Nome/Razão Social: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

~"'~ / .. ,,$/"
Inscrição: CNPJ:71.584.833/0022-10 ., .I CNAE: 8411-6/00

Endereço: RUA MARIA PAULA NO 172
Bairro: BELA VISTA Município: SÃO PAULO
Órgão Público Fiscalizado: PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS DISCIPliNARES

EMENTA N0 Descri ão : 109042-9
Deixar de elaborar e/ou de impl~mentar o Programa de Prevenção de Riscos
Ambientai~.' L,' . J"iI%f~'
HISTÓRICO:

Em ação da auditoria fiscal do trabalho realizada no mês de outubro de
2016 na Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, no Município de São Paulo,
foi constatado que o órgão possuía empregados terceirizados em regime celetista
que eram submetidos a condições de trabalho contrárias às Normas
Regulamentadoras de Saúde e Segurança ocupacionais do Ministério do Trabalho e
Emprego. Segundo a NR-09 (PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRAj,
deve ser elaborado para cada local de trabalho um PPRA considerando os riscos
específicos do ambiente de trabalho. Ao contrário do que prega a norma, tal
cumprimento não era realizado no estabelecimento, tendo em vista que este também
configurava um local de trabalho dos empregados terceirizados. Essa
irregularidade acaba por cooperar para que os empregados terceirizados da
Procuradoria fiquem expostos a riscos à sua saúde e segurança específicos do
prédio ocupado. Considerando ainda que a NR-OS obriga o contratante de serviços
terceirizados a garantir o cumprimento das normas regulamentadoras por parte das
empresas prestadoras de serviços, permanece a infração praticada pela
Procuradoria do Contencioso, não podendo escusar-se em argumento de que os
empregados ocupando suas dependências não são de sua responsabilidade. Como a
fiscalização é de modalidade mista, foi o auto de infração lavrado na
Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo.
CAPITULAÇÃO:
Art. 157, inciso I, da CLT, c/c item 9.1.1 da NR-9, com redação da Portaria nO
25/1994.
ELEMENTOS DE CONVIC ÃO:

Inspeção no local de trabalho e auditoria documental, onde foram
constatadas as irregularidades descritas.

CIF-AFT emilente, 35260-a Impresso na versao n' 59 de 18/1012016 por 352eQ.-S (Mat,1584536).



1Folha<n~2/2'~ " AUTO DE INFRAÇÃO NO 21.084.635-6

Nesta data lavrei, em três vias, o presente auto de infração composto de 2
folhas, sendo uma via entregue/remetida ao autuado, que poderá apresentar
defesa escrita ao Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no prazo de
10 (dez) dias, contados da data do recebimento deste auto. A defesa deve ser
entregue no órgão local do Ministério do Trabalho, preferencialmente no
endereço acima, sendo facultada a sua remessa, via postal com porte
registrado, até o último dia do prazo.
A defesa, quando apresentada, deve obedecer aos requisitos previstos na Portaria MTEn. 854, de 25/06/2015, em
especial os seus artigos 28 e 29.

Local: SÃO PAULO/SP

Assinatura e

Nome:

Ident.:

Funçllo:

/npregador:

D.ta, "?iIRI ZQ(~.

FILIPE CO . ES NASCIMENTO
Auditor-Fis ai doJ"rabalho

CIF 352608 - Matricula 15"84536

~"'. .H h'4 " q~J ( i
Cód.Autenticaçllo: OF6A8F46558A 100761 AF457C9A707689-3
CIF-AFTemltenle: 35~

Versão: 59 )

Imp";550 ne ve,sêo ri' 59 ~a 181'012016 por 35260-6 (Mal 1584536)



por

CIF: 35260-8
CEP: 01.050-000

r---- •.., ~r

UF:SP

210846330
11111111111111111111111111111

NOde Trabalhadores: 31

UF: SP CEP: 01.319-000

Municipio: SÃO PAULO

"RABALHO
?EÇÃODO TRABALHO

INFRAÇÃO NO 21.084.633-0

NuDPRO
ISRTEISP

4621901774412016_84

W!I!I!IAU.",_

ÓRGÃO DO M.T.E:
UORG: 018.000,000 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM SP
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 109,4° andar, Sala 402
Bairro: Centro

AUTUADO:
Nome/Razão Social: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Inscrição: CNPJ:71.584,833/0022-10 CNAE: 8411-6/00

Endereço: RUA MARIA PAULA N° 172
Bairro: BELA VISTA Município: SÃO PAULO
Órgão Público Fiscalizado: PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

EMENTA NO Descri ão : 123098-0
Deixar de sinalizar claramente aberturas, e/ou saídas, e/ou vias de passagem
meio de placas e/ou sinais luminosos, que indiquem a direção de saída.
HISTóRIcn,

Em ação da auditoria-fiscal do trabalho realizada no mês de outubro de
2016 na Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, no Município de São Paulo,
foi constatado que o órgão possuía empregados terceirizados em regime celetista
que eram submetidos a condições de trabalho contrárias às Normas
Regulamentadoras de .Saúde e Segurança ocupacionais do Ministério do Trabalho e
Emprego. Segundo a NR-23 (PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS), deve ser sinalizada
claramente a direção de saída do prédio no caso de ocorrência de incêndio. Ao
contrário do que prega a norma, tal cumprimento não era realizado no
estabelecimento, tendo em vista que não foi percebida qualquer sinalização para
cooperar com a rápida evacuação do prédio em caso de incêndio. Essa
irregularidade acaba por cooperar para que, no caso de ocorrência de incêndio,
os ocupantes do prédio, em pânico, percam tempo corrigindo seus trajetos de
fuga, ficando mais vulneráveis aos riscos oferecidos pelo sinistro. Considerando
ainda que a NR-OS obriga o contratante de serviços terceirizados a garantir o
cumprimento das normas regulamentadoras por parte das empresas prestadoras de
serviços, permanece a infração praticada pela Procuradoria do Contencioso, não
podendo escusar-se em argumento de que os empregados ocupando suas dependências
não são de sua responsabilidade. Corno a fiscalização é de modalidade mista, foi
o auto de infração lavrado na Superintendência Regional do Trabalho de São
Paulo.
CAPITULAÇÃO:
Art. 157, inciso I da CLT, c/c item 23.3, da NR 23, com redação da Portaria nO
221/2011.
ELEMENTOS DE CONVIC ÃO:

Inspeção no local de trabalho e auditoria documental, onde foram
constatadas as irregularidades descritas.

CIF_AFT emItente' 35260-8 Impresso na verslio n" 59 de 1811012016 por :J.5260-{l{MaI.1564536),



~ Folha nO 2/2 1 AUTO OE INFRAÇÃO NO21.084.633-0

Nesta data lavrei, em três vias, o presente auto de infração composto de 2
folhas, sendo uma via entregue/remetida ao autuado, que poderá apresentar
defesa escrita ao Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no prazo de
10 (dez) dias, contados da data do recebimento deste auto. A defesa deve ser
entregue no órgão local do Ministério do Trabalho, preferencialmente no
endereço acima, sendo facultada a sua remessa, via postal com porte
registrado, até o último dia do prazo.
A defesa, quando apresentada, deve obedecer aos requisitos previstos na Portaria MTEn. 854, de 25/06/2015, em
e~pecialos seus artigos 28 e 29.

Local: SÃO PAULO/SP D""Z(; I( /~.---

FILIPE COLAR S NASCIMENTO
~ ; Auditor-Fisca do Trabalho, lER

J:: CIF" 352608 _M tricula 1584536

Data de Recebimento:

;L..J.J 11,dDJ6
~mpregador:

Inlltio de Loiola Mantova~l
Nome: ..... '?rOOJiallOrcto€st'adOAsSlStenle.

. "'"~n\VS (lisciplinalõ$Ident.: P(ll~I"............ CPF:

Assinatura e

Funçao: .

a 1\ t:' :'

C6d .Aulenlicaçêo: 9A5E99A6E239875E6F9BC6D81 BB 1AE72-3

Versão: 58

CIF_AFT emitente- 35;160-8 Impresso na versao nO 59 ~e 1811012016 por 35260~ (Mat_1 S!>j536)



CIF: 35260-8
CEP: 01.050-000

,
UF:$P

210846321
I1111111111111111111111111111

N° de Trabalhadores: 31
UF:SP eEP: 01.319-000

incêndios, e/ou adotar medidas de
legislação estadual e/ou normasa

dede prevenção
desacordo com

ÓRGÃO DO M.T.E:
UORG: 018.000.000 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM SP
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 109,4° andar, Sala 402" J I

Bairro: centro Município: SÃO PAULO

AUTUADO:
Nome/Razão Social: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Inscrição: CNPJ:71.S84.833/0022-1-Q CNAE: 8411-6/00
Endereço: RUA MARIA PAULA NO 172

Bairro: BELAVISTA Município: SÃO PAULO
Órgão Público Fiscalizado: PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

EMENTA (N0/Descricão'l: 123093-0
Deixar de adotar medidas
prevenção de incêndio em
técnicas aplicáveis.
HISTÓRICO:

Em ação da auditoria~fiscal do trabalho realizada no mês de outubro de
2016 na Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, no Município de São Paulo,
foi constatado que o órgão possuía empregados terceirizados em regime celetista
que eram submetidos a condições de trabalho contrárias às Normas
Regulamentadoras de Saúde e Segurança ocupacionais do Ministério do Trabalho e
Emprego. Segundo a NR-23 (PREVENÇÃO CONTRA INCtNDIOS), devem ser de adotadas
medidas de prevenção de incêndios, de acordo com a legislação estadual. A lei
complementar estadual 1257/15 exige em seu artigo 18, inciso 111, a instalação
de saída de emergência nas edificações. Ao contrário do que prega a norma, tal
cumprimento não era realizado no estabelecimento, tendo em vista que não foi
encontrada saída de emergência no prédio inspecionado. Ao contrário, havia
escada ao longo da altura do prédio que servia apenas para circulação normal dos
seus ocupantes. Essa irregularidade acaba por cooperar para que, no caso de
ocorrência de incêndio, os ocupantes do prédio, ao descerem pela escada
inadequada, atropelem quem a esteja subindo, sem ainda terem isolamento por
portas especiais das labaredas que porventura alcançassem a entrada da mesma
escada. Considerando ainda que a NR~05 obriga o contratante de serviços
terceirizados a garantir o cumprimento das normas regulamentadoras por parte das
empresas prestadoras de serviços, permanece a infração praticada pela
Procuradoria do Contencioso, não podendo escusar-se em argumento de que os
empregados ocupando suas dependências não são de sua responsabilidade. Como a
fiscalização é de modalidade mista, foi o auto de infração lavrado na
Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo.
CAPITULAÇÃO:
Art. 157, inciso I da CLT, c/c item 23.1, da NR 23, com redação da Portaria nO
221/2011.
ELEMENTOS DE CONVIC O:

Inspeção no local de
constatadas as irregularidades

trabalho
descritas.

e auditoria documental, onde foram

CIF-AFT em~enle' 35260-8 Impresso na versao n' 59 de 16/1 012016 ~r 3526(>.8. (Mat.1584536).



i Folha nO 2/2 1AUTO OE INFRAÇÃO NO 21.084.632-1

FILIPE COLAR NASCIMENTO
Audilor-Fisca 'do Trabalho

CIF 352608 - Matricula 1584536;"'1 -

Data de Recebimento:

2J;LLilili1l

Nesta data lavrei, em três vias, o presente auto de infração composto de 2
folhas, sendo uma via entregue/remetida ao autuado, que poderá apresentar
defesa escrita ao Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no prazo de
10 (dez) dias, contados da data do recebimento deste auto. A defesa deve ser
entregue no órgão local do Ministério do Trabalho, preferencialmente no
endereço acima, sendo facultada a sua remessa, via postal com porte
registrado, até o último dia do prazo.
A defesa, quando apresentada, deve obedecer aos requisitos previstos na Portaria MTEn. 854, de 25/06/2015, em
especial os seus artigos 28 e 29.

Local: SÃO PAULO/SP

Função:

t"'j 1_
i '7,:~/ ot.

Cód.Aulentlcaçllo: D28598D5A2648868BFB39B866570558F-3

., Versão: 59

CIF.AFT emitente 3526tl-a Impresso ria versAo n' 59 de 16/1012016 por 35260.8 (Mal 1584536).



que envolva

CIF: 35260-8
. UF: SP CEP: 01.050-000

210846313
11111111111111111111111111111

NO de Trabalhadores: 31
UF: SP CEP: 01.319-000

Municipio: SÃO PAULO

NUDI'RO ISRTEISI' I TRABALHO
462\9.0\7746120\6-73 I I ;PEÇÃO DO TRABALHO

1\\\\\ll\\\\\I\\\\\\\\\\\\\\\\jl\I~~~\~\~~INFRAÇÃO N0 21.084.631-3
ÓRGÃO DO M.T.E:
UORG: 018,000,000 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM SP
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 109, 4° andar,' Sala 402
Bairro: Centro
AUTUADO:
Nome/Razão Social: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

ir"'
Inscrição: CNPJ:71.584.B33j0022-l0 t "'-- CNAE: 8411-6/00

Endereço: RUA MARIA PAULA NO 172
Bairro: BELA VISTA Município: SÃO PAULO
órgão Público Fiscalizado: PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS DISCIPUNARES

EMENTA NO Descri -o : 117050-3
Deixar de fornecer suporte ajustável para documentos em atividade
leitura de documentos para digitação, datilografia ou mecanografia.
l.oITCTnRIro:

Em ação da auditoria fiscal do trabalho realizada no mês de outubro de
2016 na Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, no Município de São Paulo,
foi constatado que o órgão possuía empregados terceirizados em regime celetista
que eram submetidos a condições de trabalho contrárias às Normas
Regulamentadoras de Saúde e Segurança ocupacionais do Ministério do Trabalho e
Emprego. Segundo a NR-17 (CONDIÇÕES DE ERGONOMIA), devem ser fornecidos suportes
ajustáveis para documentos em atividades que envolvam leitura de documentos para
digitação. Ao contrário do que prega a norma, tal cumprimento não era realizado
no estabelecimento, tendo em vista que não foi encontrado nenhum desses suportes
nas tarefas de leitura de documentos realizada pelos empregados terceirizados.
Essa irregularidade acaba por cooperar para a ocorrência de anomalias na coluna
dos empregados, que laboram em posição anatomicamente inadequada. Considerando
ainda que a NR-OS obriga o contratante de serviços terceirizados a garantir o
cumprimento das normas regulamentadoras por parte das empresas prestadoras de
serviços, permanece a infração praticada pela Procuradoria do Contencioso, não
podendo escusar-se em argumento de que os empregados ocupando suas dependências
não são de sua responsabilidade. Quanto ao trabalho realizado pelos
terceirizados, foi observado no estabelecimento que tinham que dedicar constante
atenção na identificação e organização documental do órgão. Como a fiscalização
é de modalidade mista, foi o auto de infração lavrado na Superintendência
Regional do Trabalho de São Paulo.
CAPITULAÇÃO:
Ar-t. 157,
da Portaria

inciso I, da CLT,
nO 3.751/1990.

c/c item 17.4.2, alínea lia", da NR 17, com redação

ELEMENTOS DE CONVIC ÃO:
Inspeção no local de trabalho e auditoria documental, onde foram

constatadas as irregularidades descritas_

CIF.AFT emltenle, 35260-8 Impresso na vers&o n° 59 de 1B1101:2016 P'" 35260.6 (Ma! 15645-36)



AUTO DE INFRAÇÃO NO 21.084.631-3

Versão: 59.~.

FILIPE COLA éS NASCIMENTO
Auditor-Fis í do Trabalho

CIF 352608 _Matricula 1584536 v

Data de Recebimento:

oÜJ.1L0J1fl

Nesta data lavrei, em três vias, o presente auto de infração composto de 2
folhas, sendo uma via entregue/remetida ao autuado, que poderá apresentar
defesa escrita ao Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no prazo de
10 (dez) dias, contados da data do recebimento deste auto. A defesa deve ser
entregue no órgão local do Ministério do Trabalho, preferencialmente no
endereço acima, sendo facultada a sua remessa, via postal com porte
registrado, até o último dia do prazo.
A defesa, quando apresentada, deve obedecer aos requisitos previstos na Portaria MTE n. 854, de 25/06/2015, em
especial os seus artigos 28 e 29.<;

local: SÃO PAULOjSP

Nome:

Iden!.:

Função:

,S,' J
CM .Autenlicaçao: EC 71'Ó6E0A2052E614'96656'3492602BBB-3
CIF-AFT emitente 3521>0-1> Impresso na versao n' 59 ele 18/1012016 por 35260-8 (Mat 1(84536).
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CIF: 35260-B
& UF: SP CEP: 01.050-000

210846291ÓRGÃO DO M.T.E:
UORG: 018.000.000 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGOEM SP
Endereço: 4 RUA MARTINS FONTES, 109, 40 andar, Sala 402.,
Bairro: Centro Município: SÃO PAULO

NUDPRO ISRTE/SP ""i" "' .,~

• 462J9.01774712016_18 10 TRABALHO

~ ~1!llllllllllllllllmll~III~lllllwlllmllllljl INSPEÇÃO D~ TRABALHO
c"'iJI_ "v._ DE INFRAÇAO N0 21.084.629-1

NOde Trabalhadores: 31
UF: SP CEP: 01.319-000

AUTUADO:
Nome/Razão Social: PROCURADORIA GERAL DO ~S!~,?O/ '1
Inscrição: CNPJ:71.584.833/0022-10 -' CNAEf'B411-6/00
Endereço: RUA MARIA PAULA NO 172
Bairro: BELA VISTA Município: SÃO PAULO
Órgão Público Fiscalizado: PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

EMENTA fNo/Descricãol: 117009-0
Manter bancadas e/~u mesas e/~~, escrivaninhas e/ou painéis que não tenham
caract£rísticas dimensionais quejpossibilitem posicionamento e/ou movimentação
adequados aos segmentos corporais.
"'I~TnRlCO:

Em ação da auditoria-fiscal do trabalho realizada no mês de outubro de
2016 na Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, no Município de São Paulo,
foi constatado que o 6rgão possuía empregados terceirizados em regime celetista
que eram submetidos a condições de trabalho contrárias às Normas
Regulamentadoras de Saúde e Segurança ocupacionais do Ministério do Trabalho e
Emprego. Segundo a NR-17 (CONDIÇOES DE ERGONOMIA), devem ser mantidas bancadas e
mesas que tenham características dimensionais que possibilitem posicionamento ou
movimentação adequados aos segmentos corporais. Ao contrário do que prega a
norma, tal cumprimento não era realizado no estabelecimento, tendo em vista que
havia vários conjuntos de mesas e cadeiras que não possibilitavam o descanso por
inteiro dos pés dos empregados terceirizados no solo. Somado a isso, os
conjuntos não possuíam placas de descanso ajustável em altura para os pés para
anular aquela deficiência. Essa irregularidade acaba por cooperar para a
ocorrência de anomalias na coluna dos empregados, que laboram em posição
anatomicamente inadequada. Considerando ainda que a NR-OS obriga o contratante
de serviços terceirizados a garantir o cumprimento das normas regulamentadoras
por parte das empresas prestadoras de serviços, permanece a infração praticada
pela Procuradoria do Contencioso, não podendo escusar-se em argumento de que os
empregados ocupando suas dependências não são de sua responsabilidade. Quanto ao
trabalho realizado pelos terceirizados, foi observado no estabelecimento que
tinham que dedicar constante atenção na identificação e organização documental
do 6rgão. Como a fiscalização é de modalidade mista, foi o auto de infração
lavrado na Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo.
CAPITULAÇÃO:
Art. 157,
da Portaria

inciso 1, da CLT,
nO 3.751/1990.

c/c item 17.3.2, alínea "c", da NR~17, com redação

ELEMENTOS DE CONVIC ÃO:
Inspeção no local de trabalho e auditoria documental, onde foram

constatadas as irregularidades descritas.

CIF.AFT emllente. 35260-a Impresso na versao n' 59 de 1611012016 por 35260-8 (Mat.15B4536)
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Versão 59

FILIPE COLA S NASCIMENTO
.. - )_~uditor-F\s I do Trabalho" 'J'5-
I ~ CIF 352608 _Matricula 1584536 ~ -' "

Data de Recebimento:

JjJ)i.iJ 016
pregador:

Nesta data lavrei, em três vias, o presente auto de infração composto de 2
folhas, sendo uma via entregue/remetida ao autuado, que poderá apresentar
defesa escrita ao Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no prazo de
10 (dez) dias, contados da data do recebimento deste auto. A defesa deve ser
entregue no órgão local do Ministério do Trabalho, preferencialmente no
endereço acima, sendo facultada a sua remessa, via postal com porte
registrado, até o último dia do prazo.
A defesa, quando apresentada, deve obedecer aos requisitos previstos na Portaria MTEn. 854, de 25/06/2015, em
especial os seus artigos 28 e 29.

Local: SÃO PAULO{SP

Assinatura e Id ti

Nome:

Ident.: .

Funçao:

('1 .'r; .t~
Cód .Aulenlicaçao: 8ADOC5A9399D345AFBBB0097B9E 1FFC4-3
CIF.AFT emitente- 3526o-<l Impresso n.a versao n" S9 (Ie 1811012016 por 3526p.6 (Mall584536)



NUDPRO ISRTE/Sr

46219.017748/2016-62f
~ IIIIIIIII"'''IIIIIIIIIIIIIIIII!''I'''I''III''IIIIIIIII
OKI.:IAU LlU •.•••1.1:.

)0 TRABALHO
INSPEÇÃO 00 TRABALHO

DE INFRAÇÃO NO 21.084.628-3 IIIIIIIIIIII~ 1111111""lI/I ~
210846283

CIF: 35260-8
CEP: 01.050-000UF:SP

exijam solicitação
efetiva inferior a

1NO de Trabalhadores: 31

UF: SP CEP: 01.319-000

Município: SÃO PAULO

UORG: 018.000.000 SUPERINTENDÊNOA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM SP
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 109,4° andar, Sala 402
Bairro: Centro

AUTUADO:
Nome/Razão Social: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO ~;- , , /
Inscrição: CNPJ:71.584.833/0022-1O "" -' ...,. I CNAE: 8411-6/00

Endereço: RUA MARIA PAULA N° 172
Bairro: BELA VISTA Município: SÃO PAULO
Órgão Público Fiscalizado: PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS DISOPLINARES

EMENTA (NO/Descricão): 117024-4
Manter local de trabalho onde são 'executadas atividades que,. .
intelectual' ie_"ratenção constante com indice de temperatura
20°C ou superior a 23°C.

, RICO:
Em ação da auditoria fiscal do trabalho realizada no mês de outubro de

2016 na Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, no Município de São Paulo,
foi constatado que o órgão possuía empregados terceirizados em regime celetista
que eram submetidos a condições de trabalho contrárias às Normas
Regulamentadoras de Saúde e Segurança ocupacionais do Ministério do Trabalho e
Emprego. Segundo a NR-17 (CONDIÇOES DE ERGONOMIA), deve ser mantido o local de
trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e
atenção constante com índice de temperatura efetiva superior a 20°C ou inferior
a 23°C. Ao contrário do que prega a norma, tal cumprimento não era realizado no
estabelecimento, tendo em vista as temperaturas máximas diárias medidas nos
últimos cinco anos no município, que são superiores a 23°C e o fato da maioria
das salas não possuir aparelho de ar condicionado, devendo-se ainda levar em
conta que as salas sofrem incidência direita do sol no local. Considerando ainda
que a NR-OS obriga o contratante de serviços terceirizados a garantir o
cumprimento das normas regulamentadoras por parte das empresas prestadoras de
serviços, permanece a infração praticada pela Procuradoria do Contencioso, não
podendo escusar-se em argumento de que os empregados ocupando suas dependências
não são de sua responsabilidade. Quanto ao trabalho realizado pelos
terceirizados, foi observado no estabelecimento que tinham que dedicar constante
atenção na identificação e organização documental do órgão. Como a fiscalização
é de modalidade mista, foi o auto de infração lavrado na Superintendência
Regional do Trabalho de São Paulo.
CAPITULAÇÃO:
Art. 157, inciso r, da CLT, c/c item 17.5.2, alínea "b", da NR 17, com redação
da Portaria nO 3.751/1990.
ELEMENTOS DE CONVIC ÃO:

Inspeção no local de trabalho e auditoria documental, onde foram
constatadas as irregularidades descritas.

CIF_AFT em~enle 3526()..8 Impresso na versao n" 59 de 18/1012016 por 3526C-8 (Mat, 1584536),



Folha,no~2/2 . AUTO DE INFRAÇÃO N° 21.084.628-3

FILIPE CO ES NASCIMENTO
Auditor.Fis I do Trabalho .

CIF 352608 _Malrícul~ 1584536 d~,

Data de Recebimento:

il,1L (,2Qj{;

Nesta data lavrei, em três vias, o presente auto de infração composto de 2
folhas, sendo uma via entregue/remetida ao autuado, que poderá apresentar
defesa escrita ao Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no prazo de
10 (dez) dias, contados da data do recebimento deste auto. A defesa deve ser
entregue no órgão local do Ministério do Trabalho, preferencialmente no
endereço acima, sendo facultada a sua remessa, via postal com porte
registrado, até o último dia do prazo.
A defesa, quando apresentada, deve obedecer aos requisitos previstos na Portaria MTE n. 854, de 25{06{2015, em
especial os seus artigos 28 e 29. <

Local: SÃO PAULO/SP

Ident.:

IlJpregador:
( . ratini

Nome: .... \~á.~~_oo~s~.~=p~.
. Pf9Ql!0-~~~.~~~~....CPF:

Funçao:

'-'tri. /' -,
Cód .Aulenticaçlio: 4AA 789387D3414B6818E7CAC6D4Ff33Á-'3

.~I .' ( ., Versão: 59

flF-AFT emil<ll1te:35260-8 Impresso ria .ersllo n' 59 de 1811012016 por 35260-8 (Mal 15B4536)



exijam solicitação
efetiva inferior a

210846224

" ~ CIF: 35260-8
UF: SP 1CEP: 01.050-000

,''',"',,' 'z?!"' '7 @

11111111111111111111111111111

NO de Trabalhadores: 43
UF: SP CEP: 01.319-000

'"~-Coe-,'".,
',O .".

Município: SÃO PAULO

,LHO
[)O TRABALHO

;ÃO NO 21.084.622-4

NUDPRO /SRTElSP
46219.017749/2016_15

_ '/ 1IIIIIIIIIIIIIilllllmll~lllllllmlllllllllllllllll!!
6RGAO DO M.T.E: I

UORG: 018,000,000 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM SP
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 109,' 4° andar, sala 402 ' ~
Bairro: centro Município: SÃO PAULO

AUTUADO:
Nome/Razão Social: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO"

Inscrição; CNPJ:71.584.833{0005-19 CNAE: '~11-6{00

Endereço: RUA MARIA PAULA N° 67
Bairro: BELA VISTA
Órgão Público Fiscalizado: PROCURADORIA JUDICIAL

EMENTA fN0/Descrk.ão): 117024-4
Manter local de trabalho'onde são executadas atividades que
intelectual e,:Jatenção I~onst,ante com índice de temperatura
20°C ou superior a 23°C.

1l"IlI !Ii!.I!EC~O,-, _-,-_-,-_..,.,-_.,--,-_.,-.,-_.,-,.,-_-,-.,--,- __ ,---,-_-,_..,.,----,
Em ação da auditoria-fiscal do trabalho realizada no mês de outubro de

2016 na Procuradoria do Contencioso Judicial, no Município de São Paulo, foi
constatado que o órgão possuía empregados terceirizados em regime celetista que
eram submetidos a condições de trabalho contrárias às Normas Regulamentadoras de
Saúde e Segurança ocupacionais do Ministério do Trabalho e Emprego. segundo a
NR-17 (CONDIÇÕES DE ERGONOMIA), deve ser mantido o local de trabalho onde são
executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constante com
índice de temperatura efetiva superior a 20°C ou inferior a 23°C. Ao contrário
do que prega a norma, tal cumprimento não era realizado no estabelecimento,
tendo em vista as temperaturas máximas diárias medidas nos últimos cinco anos no
município, que são superiores a 23°C e o fato da maioria das salas não possuir
aparelho de ar condicionado, devendo-se ainda levar em conta que as salas sofrem
incidência direita do sol no local. Considerando ainda que a NR-OS obriga o
contratante de serviços terceirizados a garantir o cumprimento das normas
regulamentadoras por parte das empresas prestadoras de serviços, permanece a
infração praticada pela Procuradoria do Contencioso, não podendo escusar-se em
argumento de que os empregados ocupando suas dependências não são de sua
responsabilidade. Quanto ao trabalho realizado pelos terceirizados, foi
observado no estabelecimento que tinham que dedicar constante atenção na
identificação e organização documental do órgão. Como a fiscalização é de
modalidade mista, foi o auto de infração lavrado na Superintendência Regional do
Trabalho de São Paulo.
CAPITULAÇÃO:
Art. 157, inciso I, da CLT, c/c item 17.5.2, alínea "b", da NR- 17, com redação
da Portaria nO 3.751/1990.
ELEMENTOS DE CONVIC ÃO:

Inspeção no local de trabalho, onde foram constatadas as irregularidades
descritas.

CIF_AFTemitente, 352S~ Impresso na _sM n' 59 de 1811012016por 35260-8 (Met.1584536),
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Versão: 59

,
FILIPE CO RES NASCIMENTO
Auditor-Fi cal do Trabalho

CIF 352608 - Matrícula 1584536

Nesta data lavrei, em três vias, o presente auto de infração composto de 2
folhas, sendo uma via entregue/remetida ao autuado, que poderá apresentar
defesa escrita ao Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no prazo de
10 (dez) dias, contados da data do recebimento deste auto. A defesa deve ser
entregue no órgão local do Ministério do Trabalho, preferencialmente no
endereço acima, sendo facultada a sua remessa, via postal com porte
registrado, até o último dia do prazo.
A defesa, quando apresentada, deve obedecer aos requisitos previstos na Portaria MTEn. 854, de 25/06/2015, em
espedal os seus artigos 28 e 29.

Local: SÃO PAULO/SP

. ." ./
Cód .Aulentlcaçao: OD04929E5A 1FEFEC2EF94CEAE034D88D-3
CIF-AFT emitente 3526Cl-8 Impresso na .ersao n' 59 de 1811012016 por 35260-8 (Mal 1584536).



N° de Trabalhadores: 43
UF: SP eEP: 01.319-000

CIF: 35260-8
eEP: 01.050-000UF:SP

210846275
III1II1II111111~IIIIIIIII ~I

Município: SÃO PAULO

• \\\\\\~\~~~~~J~~~il~;\1\1\\\\\\\II\:::::::B::.::4.627_5
ÓRGÃO LoTV M. r ,E:
UORG: 018.000.000 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABAlHO E EMPREGO EM SP
Endereço: RUAMARTINSFONTES, 109,4° andar, Sala 402 "_,,", "~
Bairro: Centro Município: SÃOPAULO

AUTUADO:
Nome/Razão Social: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO~ ,
Inscrição: CNPJ:71.584.833/0005-19 CNAE: 8411-6{00
Endereço: RUA MARIA PAULA N° 67
Bairro: BELAVISTA
Órgão Público Fiscalizado: PROCURADORIA JUDICIAL

EMENTA NO Descri -o: 109042-9
Deixar de elaborar e/ou de implementar o Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais.

~ICO:
Em ação da auditoria fiscal do trabalho realizada no mês de outubro de

2016 na Procuradoria do Contencioso Judicial, no Município de São Paulo, foi
constatado que o órgão possuía empregados terceirizados em regime celetista que
eram submetidos a condições de trabalho contrárias às Normas Regulamentadoras de
Saúde e Segurança ocupacionais do Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo a
NR-09 (PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA), deve ser elaborado
para cada local de trabalho um PPRA considerando os riscos específicos do
ambiente de trabalho. Ao contrário do que prega a norma, tal cumprimento não era
realizado no estabelecimento, tendo em vista que este também configurava um
local de trabalho dos empregados terceirizados. Essa irregularidade acaba por
cooperar para que os empregados terceirizados da Procuradoria fiquem expostos a
riscos à sua saúde e segurança específicos do prédio ocupado. Considerando ainda
que a NR-OS obriga o contratante de serviços terceirizados a garantir o
cumprimento das normas regulamentadoras por parte das empresas prestadoras de
serviços, permanece a infração praticada pela Procuradoria do Contencioso, não
podendo escusar-se em argumento de que os empregados ocupando suas dependências
não são de sua responsabilidade. Como a fiscalização é de modalidade mista, foi
o auto de infração lavrado na Superintendência Regional do Trabalho de São
Paulo.
CAPITULAÇÃO:
Art. 157, inciso 1, da CLT, c/c item 9.1.1 da NR-9, com redação da Portaria nO
25/1994.
ELEMENTOS DE CONVIC ÃO:

Inspeção no local de trabalho e auditoria documental, onde foram
constatadas as irregularidades descritas.

CIF-AFT emitente 35260-8 Impresso na vers&o nO 59 de 1811012016 por 35260-8 (Mal 1564536).



AUTO DE INFRAÇÃO NO 21.084.627-5

Nesta data lavrei, em três vias, o presente auto de infração composto de 2
folhas, sendo uma via entregue/remetida ao autuado, que poderá apresentar
defesa escrita ao Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no prazo de
10 (dez) dias, contados da data do recebimento deste auto. A defesa deve ser
entregue no órgão local do Ministério do Trabalho, preferencialmente no
endereço acima, sendo facultada a sua remessa, via postal com porte
registrado, até o último dia do prazo.
Adefesa, quando apresentada, deve obedecer aos requisitos previstos na Portaria MTEn. 854, de 25/06/2015, em
especial os seus artigos 28 e 29. ç

Local: SÃO PAULO/SP

Data de Recebimento:

~JL~
... 'U1FL.,;.1.;<QlJ .'OVl(j .1'~

Funçao:

Cód.Aulenlicação: FD112D3247B7DBF1 F4098AA71 E1FE7DC-3
/

FILIPE CO ES NASCIMENTO
Auditor-Fi ~I do Trabalho "

"j 'CIF 352608 - Matricula 1584536'

r Versão: 59

CIF-AFT emitente: 35260-S Impresso na vernio n" 5~ o.. 18110/2015 por 35260-a (Mal 1584536)



. '- .....,~......,

NO de Trabalhadores: 43

UF:SP CEP: 01.319-000

CIF: 35260-8
CEP: 01.050-000

.<:
UF:SP

210846267
III1111111111111111111111111

Município: SÃO PAULO

Município: SÃO PAULO

,o NO21.084.626-7

,HO
lTRABAlHO

NUDPRO /SRTEISP

46219.01775112016-86

I\\\\\\\\\\\~\\\\\\\\~~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\lI.
ÓRGÃO DO M.T.E.
UORG: 018.000.000 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM SP w

Endereço: RUA MARTINS FONTES~ 109,:4° andar, sala 402
Bairro: centro

AUTUADO:
Nome/Razão Social: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Inscrição: CNPJ:71584.833/0005-19 CNAE: 8411-6/00

Endereço: RUA MARIA PAULA NO67
Bairro: BELA VISTA
Órgão Público Fiscalizado: PROCURADORIA JUDICIAL

EMENTA NO Descri -o : 123098-0
Deixar de sinalizar ,claramente aberturas, e/ou saídas, e/ou vias de passagem por
meio de placas e/ou sinais luminosos, que indiquem a direção de saída.

'It"'O:
Em ação da auditoria fiscal do trabalho realizada no mês de outubro de

2016 na Procuradoria do Contencioso Judicial, no Município de São Paulo, foi
constatado que o órgão possuía empregados terceirizados em regime celetista que
eram submetidos a condições de trabalho contrárias às Normas Regulamentadoras de
Saúde e Segurança ocupacionais do Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo a
NR~23 (PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS), deve ser sinalizada claramente a direção de
saída do prédio no caso de ocorrência de incêndio. Ao contrário do que prega a
norma, tal cumprimento não era realizado no estabelecimento, tendo em vista que
não foi percebida qualquer sinalização para cooperar com a rápida evacuação do
prédio em caso de incêndio. Essa irregularidade acaba por cooperar para que, no
caso de ocorrência de incêndio, os ocupantes do prédio, em pânico, percam tempo
corrigindo seus trajetos de fuga, ficando mais vulneráveis aos riscos oferecidos
pelo sinistro. Considerando ainda que a NR-OS obriga ° contratante de serviços
terceirizados a garantir o cumprimento das normas regulamentadoras por parte das
empresas prestadoras de serviços, permanece a infração praticada pela
Procuradoria do Contencioso, não podendo escusar-se em argumento de que os
empregados ocupando suas dependências não são de sua responsabilidade. Como a
fiscalização é de modalidade mista, foi o auto de infração lavrado na
Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo.
CAPITULAÇÃO:
Art. 157, inciso I da CLT, clc item 23.3, da NR 23, com redação da Portaria nO
221/2011.

ELEMENTOS DE CONVIC O:
Inspeção no local de trabalho, onde foram constatadas as irregula~idades

descritas.

. .'.

CIF.AFT emlten!e, 35261J-B Impresso M versão n' 59 de 1611012016 por 35261J-B (Mat.15M63(P
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Versão: 59

FILIPE C RES NASCIMENTO
Audilor~ .~caldo Trabalho .:' '

CIF 352608 _Matr;c~la f584536 8..•

Data de Recebimento:

wAL,£k{("
f)£076Wt.f.s

Nesta data lavrei, em três vias, o presente auto de infração composto de 2
folhas, sendo uma via entregue/remetida ao autuado, que poderá apresentar
defesa escrita ao Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no prazo de
10 (dez) dias, contados da data do recebimento deste auto. A defesa deve ser
entregue no órgão local do Ministério do Trabalho, preferencialmente no
endereço acima, sendo facultada a sua remessa, via postal com porte
registrado, até o último dia do prazo.
A defesa, quando apresentada, deve obedecer aos requisitos previstos na Portaria MTE n. 854, de 25/06/2015, em
especial 05 seus artigos 28 e 29.

Função:

L J f ;
Cód .Autenticação: 597DACCOE6565F6EBE87409CF9BDEAB9-3
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incêndios, e/ou adotar medidas de
legislação estadual e/ou normas

;) NO de Trabalhadores: 43

UF: SP CEP: 01.319-000

CIF: 35260-8
CEP: 01.050-000UF:SP
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Município: SÃO PAULO

E INFRAÇÃO NO 21.084.625-9

o TRABALHO
~SPEÇÃO DO TRABALHO

NUOPRO ISRTElSP

46219.017752/2016-21

11I1111111111111111111111111111111111111111111111111111I11

ÓRGAO DO M.T.E:
UORG: 018.000.000 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM SP
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 109,4° andar; Sala 402 ~ ~
Bairro: Centro Município: SÃO PAULO

AUTUADO:
Nome/Razão Social: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO ~. - -Inscrição: CNPJ:71.584.833/0005-19 - 0? j CNAE: 8411-6/00
Endereço: RUA MARIA PAUlA N° 67
Bairro: BElA VISTA
Órgão Público Fiscalizado: PROCURADORIA JUDICIAL

EMENTA (N0/Descrkão': 123093-0
Deixar de adotar medidas de prevenção de
prevenção" de ~.á-ncêndioJm. de~acordo com a
técnicas aplicáveis.

-,' •..•-"

UT~ÓDTrn:
Em ação da auditoria-fiscal do trabalho realizada no mês de outubro de

2016 na Procuradoria do Contencioso Judicial, no Município de São Paulo, foi
constatado que o órgão possuía empregados terceirizados em regime celetista que
eram submetidos a condições de trabalho contrárias às Normas Regulamentadoras de
Saúde e Segurança ocupacionais do Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo a
NR-23 (PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS), devem ser de adotadas medidas de prevenção
de incêndios, de acordo com a legislação estadual. A lei complementar estadual
1257/15 exige em seu artigo 18, inciso 111, a instalação de saída de emergência
nas edificações. Ao contrário do que prega a norma, tal cumprimento não era
realizado no estabelecimento, tendo em vista que não foi encontrada saída de
emergência no prédio inspecionado. Ao contrário, havia escada ao longo da altura
do prédio que servia apenas para circulação normal dos seus ocupantes. Essa
irregularidade acaba por cooperar para que, no caso de ocorrência de incêndio,
os ocupantes do prédio, ao descerem pela escada inadequada, atropelem quem a
esteja subindo, sem ainda terem isolamento por portas especiais das labaredas
que porventura alcançassem a entrada da mesma escada. Considerando ainda que a
NR-05 obriga o contratante de serviços terceirizados a garantir o cumprimento
das normas regulamentadoras por parte das empresas prestadoras de serviços,
permanece a infração praticada pela Procuradoria do Contencioso, não podendo
escusar-se em argumento de que os empregados ocupando suas dependências não são
de sua responsabilidade. Como a fiscalização é de modalidade mista, foi o auto
de infração lavrado na Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo.

CAPITULAÇÃO:
Art. 157, inciso I da CLT, c/c item 23.1, da NR 23, com redação da Portaria nO
221/2011.
ELEMENTOS DE CONVIC ÃO:

Inspeção no local de trabalho, onde foram constatadas as irregularidades
descrit~s.

\
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Nesta data lavrei, em três vias, o presente auto de infração composto de 2
folhas, sendo uma via entregue/remetida ao autuado, que poderá apresentar
defesa escrita ao Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no prazo de
10 (dez) dias, contados da data do recebimento deste auto. A defesa deve ser
entregue no órgão local do Ministério do Trabalho, preferencialmente no
endereço acima, sendo facultada a sua remessa, via postal com porte
registrado, até o último dia do prazo.
A defesa, quando apresentada, deve obedecer aos requisitos previstos na Portaria MTEn. 854, de 25{06{2015, em
especial os seus artigos 28 e 29.

Data de Recebimento:

~ilL/Jo'b

. CPF Cli;C8bboi
t ~ :' j:; ';,.. ~. r n,r;r; J.

Cód .Autenticaçl:io: 7D75DF245B390759C01 EC53C520A35B5-3
CIF.AFT emitente, 35260-{l
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FILIPE COLA~ S NASCIMENTO

F J Audltor-FIS í do Trabalho
CIF 352608 - atrlcula 1584535
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que envolva

A CIF: 35260-8
-ÍJF: SP k CEP: 01.050-000
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N° de Trabalhadores: 43
UF:SP CEP: 01.319-000

Município: SÃO PAULO

RABAlHO
~çÃO DO TRABALHO

NUDPRO ISRTElSP
46219.0 \ 7735120 16-93

1111111111111111111\111~111\1111\111~~I\II\~II~Il.. IFRAçÃO N0 21.084.624-1
ÓRGÃO DO M.T.E:
UORG: 018.000.000 SUPERINTENDÊNOA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM SP
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 109,4° andar, Sala 402 ¥ ,r
Bairro: centro Município: SÃO PAULO

AUTUADO:
Nome/Razão Social: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Inscrição:" CNPJ:71.584.833/0005-19 ' tC~NAÊ:'8411-6/00
Endereço: RUA MARIA PAULA NO67
Bairro: BELA VISTA
Órgão Público Fiscalizado: PROCURADORIA JUDICIAL

EMENTA NO Descri -o: 117050-3
Deixar de fornecer suporte ajustável para documentos em atividade.',."* w ••léitura{de documentos para 'digitação, datilografia ou mecanografia.
HISTÓRICO'

Em ação da auditoria-fiscal do trabalho realizada no mês de outubro de
2016 na Procuradoria do Contencioso Judicial, no Município de São Paulo, foi
constatado que o órgão possuía empregados terceirizados em regime celetista que
eram submetidos a condições de trabalho contrárias às Normas Regulamentadoras de
Saúde e Segurança ocupacionais do Ministério do.Trabalho e Emprego. Segundo a
NR-17 (CONDIÇÕES DE ERGONOMIA), devem ser fornecidos suportes ajustáveis para
documentos em atividades que envolvam leitura de documentos para digitação. Ao
contrário do que prega a norma, tal cumprimento não era realizado no
estabelecimento, tendo em vista que não foi encontrado nenhum desses suportes
nas tarefas de leitura de documentos realizada pelos empregados terceirizados.
Essa irregularidade acaba por cooperar para a ocorrência de anomalias na coluna
dos empregados, que laboram em posição anatomicamente inadequada. Considerando
ainda que a NR-OS obriga o contratante de serviços terceirizados a garantir o
cumprimento das normas regulamentadoras por parte das empresas prestadoras de
serviços, permanece a infração praticada pela Procuradoria do Contencioso, não
podendo escusar-se em argumento de que os empregados ocupando suas dependências
não são de sua responsabilidade. Quanto ao trabalho realizado pelos
terceirizados, foi observado no estabelecimento que tinham que dedicar constante
atenção na identificação e organização documental do órgão. Como a fiscalização
é de modalidade mista, foi o auto de infração lavrado na Superintendência
Regional do Trabalho de São Paulo.
CAPITULAÇÃO:
Art. 157,
da Portaria

inciso I, da CLT,
nO 3.751/1990.

c/c item 17.4.2, alinea "a", da NR 17, com redação

ELEMENTOS DE CONVlC O:
Inspeção no local de trabalho, onde foram constatadas as irregularidades

descritas.

'.} '. \ ..

, , -- j ,..

CIF./lFT emitente, 3526"-8 Impre""o na versao n' 59 tio 18/1012016 por 35260-8 (Mel 1584536)



AUTO DE INFRAÇÃO NO 21.084.624-1

7

Versão: 59

FILIPE COLA ES NASCIMENTO
Auditof-Fis ai do Trabalho

'CIF 352608 ~'Matricula 15~84536 "

Data de Recebimento:

.Q.uÁL/~

CPF DirO!( Óó~-:)

Nesta data lavrei, em três vias, o presente auto de infração composto de 2
folhas, sendo uma via entregue/remetida ao autuado, que poderá apresentar
defesa escrita ao Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no prazo de
10 (dez) dias, contados da data do recebimento deste auto. A defesa deve ser
entregue no órgão local do Ministério do Trabalho, preferencialmente no
endereço acima, sendo facultada a sua remessa, via postal com porte
registrado, até o último dia do prazo.
A defesa, quando apresentada, deve obedecer aos requisitos previstos na Portaria MTE n. 854, de 25/06/2015, em
especial os seus artigos 28 e 29. ?

D,",'dJl!..J ':,0(,6

Funçl.'lo:
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eIF: 35260-8
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Município: SÃO PAULO

~LHO
DO TRABALHO

.çÃO NO21.084.623-2

NUDPRO ISRTE/SP
462J 9.017736/2016_38

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIImllllllllllllllllllllllllllllllll
ÓRGÃO DO M.T.E:
UORG: 018.000.000 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL 00 TRABALHO E EMPREGO EM SP
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 109,4° andar, Sala 402
Bairro: Centro

N° de Trabalhadores: 43
UF:SP eEP: 01.319-000

Município: SÃO PAULO

HI~ÓRIr.n:
Em ação da auditoria fiscal do trabalho realizada no mês de outubro de

2016 na Procuradoria do Contencioso Judicial, no Municipio de São Paulo, foi
constatado que o órgão possuía empregados terceirizados em regime celetista que
eram submetidos a condições de trabalho contrárias às Normas Regulamentadoras de
Saúde e Segurança ocupacionais do Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo a
NR-17 (CONDIÇÕES DE ERGONOMIA), devem ser mantidas bancadas e mesas que tenham
características dimensionais que possibilitem posicionamento ou movimentação
adequados aos segmentos corporais. Ao contrário do que prega a norma, tal
cumprimento não era realizado no estabelecimento, tendo em vista que havia
vários conjuntos de mesas e cadeiras que não possibilitavam o descanso por
inteiro dos pés dos empregados terceirizados no solo. Somado a isso, os
conjuntos não possuíam placas de descanso ajustável em altura para os pés para
anular aquela deficiência. Essa irregularidade acaba por cooperar para a
ocorrência de anomalias na coluna dos empregados, que laboram em posição
anatomicamente inadequada. Considerando ainda que a NR-OS obriga o contratante
de serviços terceirizados a garantir o cumprimento das normas regulamentadoras
por parte das empresas prestadoras de serviços, permanece a infração praticada
pela Procuradoria do Contencioso, não podendo escusar-se em argumento de que os
empregados ocupando suas dependências não são de sua responsabilidade. Quanto ao
trabalho realizado pelos terceirizados, foi observado no estabelecimento que
tinham que dedic~r constante atenção na identificação e organização documental
do órgão. Como a fiscalização é de modalidade mista, foi o auto de infração
lavrado na Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo.
CAPITULAÇÃO:
Art. 157,
da Portaria

inciso I, da CLT,
ne 3.751/1990.

c/c item 17.3.2, alínea "c", da NR-17, com redação

ELEMENTOS DE eONVIe ÃO:
Inspeção no local de trabalho, onde foram constatadas as irregularidades

descritas.

CIF-AFT emitenle, 35:roO-ll Impresso no ve,sêo n" 59 de 1811012016 por 35260-ll(Mal1584536),
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ES NASCIMENTO
aí do Trabalho,

alrlcula 1584536

'n

FILIPE CO
'<5) I\udilor-Fis

~ CIF 352608-

Data de Recebimento:

.iL.'L/~
dor:

Nesta data lavrei, em três vias, o presente auto de infração composto de 2
folhas, sendo uma via entregue/remetida ao autuado, que poderá apresentar
defesa escrita ao Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no prazo de
10 (dez) dias, contados da data do recebimento deste auto. A defesa deve ser
entregue no órgâo local do Ministério do Trabalho, preferencialmente no
endereço acima, sendo facultada a sua remessa, via postal com porte
registrado, até o último dia do prazo.
A defesa, quando apresentada, deve obedecer aos requisitos previstos na Portaria MTEn. 854, de 25/06/2015, em
especial os seus artigos 28 e 29.

Local: SÃO PAULO/SP

Ass'

Nome:.O l):V.tl.. '"
"oo,lI.'Z /i;f b. ~ F-. I-
Funçao: .. .t1.oc. <. • • • • •

,...,~"...,._ r f ~ ~

Cód .Aulenlicaç1'io: CA 11 F46'16E6"15?0875BBOOE5S'162F20S-3
CIF_AFT emitente. 3526~ Impr••••o na versM n' 59 ~e 18110/2016 por 31260-8 (Ma! 15!l4536),
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