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II - As solicitações de oitiva do AFT autuante e de realização
de diligência, feitas pelo AFT analista, devem ser acompanhadas de
relatório que justifique o pedido e especifique o fato que pretende
esclarecer;

III - Apreciação das provas apresentadas ou solicitadas no
processo, inclusive eventual pedido de produção de prova não do-
cumental, bem como sobre todas as questões de fato e de direito
pertinentes, suscitadas na defesa ou no recurso;

IV - Pertinência da fundamentação em relação à infração
objeto do auto, com elaboração de peça com fundamentos suficientes
para sustentar decisão, seja da autoridade regional, em caso de defesa,
seja da autoridade superior, em caso de recurso;

V - Elaboração, quando for o caso, de Termo de Alteração de
Débito ou, na sua impossibilidade devidamente fundamentada, de-
monstrativo onde conste o valor devido total e por competência, em
caso de proposta de procedência parcial em processo de notificação
de débito;

VI - Apresentação de conclusão onde conste proposta clara e
conclusiva a respeito da decisão a ser proferida pela autoridade,
coerente com os fundamentos apresentados;

VII - Observância às orientações técnicas da SIT, assim
entendidos os Atos Declaratórios, as Notas Técnicas, as Instruções
Normativas, as Portarias e outros atos de natureza técnica de com-
petência do Órgão.

Parágrafo único. Todos os que se manifestarem no processo
deverão fazê-lo com urbanidade, não se admitindo suscitar ou fo-
mentar, direta ou indiretamente, querelas de ordem pessoal, seja com
outros servidores ou com os interessados, assim entendidas aquelas
desrespeitosas, provocativas, ou desvinculadas do contexto técnico do
processo, nem o uso de termos ou expressões pejorativas, as quais, se
houver, deverão ser riscadas por ordem da Autoridade Regional.

Art. 7º Os processos serão distribuídos equitativamente, em
número e natureza, para os analistas credenciados.

§1º Nos termos do art. 14 da Portaria MTE n.º 206, de 31 de
agosto de 2011, será lançada OSAD para a atividade externa de
análise de processos, somente para autos de infração com defesa,
notificações de débito e seus autos correlatos, em número mínimo de
3 (três) processos por turno.

§2º Para o lançamento no Relatório de Atividade (RA) do
número de processos analisados, o AFT analista deverá computar
unicamente os processos com defesa, notificações de débito e seus
correlatos.

§3º Caso o analista não atinja o número mínimo de processos
analisados por turno, deverá haver justificativa escrita para a chefia
de sua unidade de multas e recursos que deverá manifestar se houve
sua concordância.

§4º A análise de processos de auto de infração sem defesa
será realizada por meio de OSAD de atividade interna com controle
de frequência.

§5º Os processos de auto de infração e de NDFC sem defesa
poderão ser submetidos à análise sumária dos seus requisitos de
validade, impressa em documento padronizado, que conterá também o
texto da decisão e da respectiva notificação.

Art. 8º Caso se verifique a existência de recolhimentos an-
teriores à lavratura da Notificação, que não tenham sido considerados
pelo AFT notificante, o AFT analista deverá lavrar o Termo de
Alteração de Débito ou propor a lavratura de Termo de Retificação
pelo Notificante, conforme o caso, nos termos da Instrução Normativa
n.º 99, de 23 de agosto de 2012.

Art. 9º Revoga-se a Instrução Normativa n.º 103, de 14 de
novembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União n.º 226, de
21 de novembro de 2013, Seção 1, pág. 79.

Art. 10. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA

ANEXO I

META DE PROCESSOS ANALISADOS PARA 2015

UF NDFC A U TO
AC 246 2696
AL 464 4596
AM 410 7049
AP 268 3697
BA 1769 38325
CE 662 14649
DF 11 2 0 7059
ES 593 7416
GO 891 19897
MA 1092 5520
MG 6764 70980
MS 609 10086
MT 639 11 9 1 4
PA 1203 1 0 9 11
PB 301 4586
PE 679 19815
PI 337 4935
PR 3332 24541
RJ 3481 52181
RN 1234 5288
RO 189 6379
RR 73 2151
RS 2339 33096
SC 1308 15303
SE 604 7031
SP 5790 73449
TO 451 4161
CGR 2949 33917

ANEXO II

NÚMEROS MÍNIMO E MÁXIMO DE ANALISTAS PARA 2015

UF Mínimo (150) Máximo (120)
AC 2 2
AL 3 4
AM 5 6
AP 2 3
BA 24 30
CE 9 12
DF 5 6
ES 5 6
GO 13 16
MA 4 5
MG 47 59
MS 6 8
MT 8 10
PA 7 9
PB 3 4
PE 12 16
PI 3 4
PR 17 21
RJ 34 42
RN 4 5
RO 4 5
RR 1 2
RS 21 27
SC 10 13
SE 5 6
SP 48 60
TO 3 4
CGR 22 28

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 117, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014

Estabelece normas complementares para a
verificação anual no ano de 2015.

O SECRETÁRIO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO, no
exercício de sua competência, prevista no art. 14, XIII do Decreto n.º
5.063, de 03 de maio de 2004, e considerando o disposto na Portaria
n.º 1.086, de 08 de setembro de 2003, resolve:

Art. 1º Os Superintendentes Regionais do Trabalho e Em-
prego e o Coordenador-Geral de Recursos da Secretaria de Inspeção
do Trabalho (SIT) promoverão verificação anual com objetivo de
diagnosticar e mapear a situação das Seções ou Núcleos de Multas e
Recursos e da Coordenação-Geral de Recursos da SIT, respectiva-
mente, com vistas a ajustar o planejamento para o exercício seguinte,
assim como fornecer um mapeamento da situação atual de cada uni-
dade.

Art. 2º Será obrigatória a utilização de sistema próprio da
SIT para realização da verificação anual.

Parágrafo único. Será disponibilizado na intranet do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego link para acesso ao programa de
verificação anual no período que for previamente designado pelos
Superintendentes Regionais do Trabalho e Emprego.

Art. 3º Os Superintendentes Regionais do Trabalho e Em-
prego e o Coordenador-Geral de Recursos da SIT, nos seus âmbitos
de atuação:

I - fixarão o período de sua realização, que deverá ser obri-
gatoriamente entre 01/04/2015 e 31/08/2015;

II - nomearão comissão e designarão servidores para os tra-
balhos;

III - avaliarão a conveniência ou não da suspensão do aten-
dimento ao público durante a verificação.

Parágrafo Único. Na hipótese de suspensão do atendimento
ao público, deverão ser afixados avisos a respeito da suspensão tam-
bém dos prazos processuais, bem como informado o respectivo pe-
ríodo no campo próprio do sistema informatizado, para controle au-
tomático dos prazos.

Art. 4º A solicitação de habilitação para acesso de servidores
ao programa de verificação anual deverá ser feita à Coordenação-
Geral de Recursos da SIT com antecedência de 10 (dez) dias do
início dos trabalhos.

Art. 5º O relatório de verificação anual será gerado au-
tomaticamente pelo sistema, na forma do Anexo I.

Art. 6º Durante a verificação anual, a Superintendência Re-
gional do Trabalho e Emprego (SRTE) deverá assinalar processos que
requeiram trâmite prioritário, planejando ações estratégicas para tratá-
los, sobretudo em relação àqueles originados de ações fiscais em que
se constate a existência de trabalho em condição análoga à de es-
cravo, conforme art. 16 da Instrução Normativa n.º 91, de 05 de
outubro de 2011, assim como os decorrentes da ação prevista na
Portaria n.º 195, de 26 de janeiro de 2012, conforme o disposto em
seu art.7º.

Art.7º Deverá ser encaminhado pelo Superintendente Re-
gional do Trabalho e Emprego à SIT, até o dia 27 de fevereiro de
2015, por meio de memorando transmitido via mensagem eletrônica
(cgr.sit@mte.gov.br), as decisões relativas aos incisos I e II do art. 3º
desta Portaria.

§1º Caso não seja recebida proposta até a data prevista no
caput, a SIT definirá o prazo para implementação da verificação anual
na SRTE, priorizando sua realização durante o primeiro semestre do
ano.

§2º Será divulgado através de memorando o calendário da
verificação anual nos Estados.

Art. 8º Será divulgado através de memorando os detalhes de
funcionamento do novo sistema e como deve ser operacionalizado.

Art. 9º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA

ANEXO I

Código Descrição
10 PROCESSO DE AI AGUARDANDO CIÊNCIA DA AUTUAÇÃO
11 PROCESSO DE AI AGUARDANDO DEFESA
12 PROCESSO DE AI AGUARDANDO ANÁLISE
13 PROCESSO DE AI AGUARDANDO DECISÃO
14 PROCESSO DE AI AGUARDANDO NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO
15 PROCESSO DE AI AGUARDANDO PAGAMENTO DE MULTA
16 PROCESSO DE AI AGUARDANDO ENVIO PARA SIT/CGR
17 PROCESSO DE AI AGUARDANDO ENVIO PARA A PFN
18 PROCESSO DE AI AGUARDANDO ENVIO PARA ARQUIVO
19 PROCESSOS DE AI SOBRESTADOS
20 PROCESSO DE NFGC/NFRC AGUARDANDO CIÊNCIA DA LAVRATURA
21 PROCESSO DE NFGC/NFRC AGUARDANDO DEFESA
22 PROCESSO DE NFGC/NFRC AGUARDANDO ANÁLISE
23 PROCESSO DE NFGC/NFRC AGUARDANDO DECISÃO
24 PROCESSO DE NFGC/NFRC AGUARDANDO NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO
25 PROCESSO DE NFGC/NFRC AGUARDANDO RECOLHIMENTO DE DÉBI-

TO
26 PROCESSO DE NFGC/NFRC AGUARDANDO ENVIO PARA SIT/CGR
27 PROCESSO DE NFGC/NFRC AGUARDANDO ENVIO PARA A CAIXA
28 PROCESSO DE NFGC/NFRC AGUARDANDO ENVIO PARA ARQUIVO
29 PROCESSO DE NFGC/NFRC SOBRESTADOS
30 OUTROS
31 TRAMITAÇÃO ENCERRADA
40 PROCESSO DE AI AGUARDANDO ANÁLISE - CGR
41 PROCESSO DE AI AGUARDANDO DECISÃO - CGR
42 PROCESSO DE AI AGUARDANDO PUBLICAÇÃO - CGR
43 PROCESSO DE AI AGUARDANDO ENVIO PARA DRT - CGR
44 PROCESSO DE NFGC/NFRC AGUARDANDO ANÁLISE - CGR
45 PROCESSO DE NFGC/NFRC AGUARDANDO DECISÃO - CGR
46 PROCESSO DE NFGC/NFRC AGUARDANDOPUBLICAÇÃO - CGR
47 PROCESSO DE NFGC/NFRC AGUARDANDO ENVIO PARA DRT - CGR
50 AGUARDANDO DESPACHO - CGR

PORTARIA No- 451, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014

Estabelece procedimentos para o acesso ao
sistema CAEPI - Certificado de Aprovação
de Equipamento de Proteção Individual -
CAEPI, para o cadastro de empresas fa-
bricantes e/ou importadoras de Equipamen-
tos de Proteção Individual e para a emissão
e renovação do Certificado de Aprovação -

CA de Equipamentos de Proteção Indi-
vidual - EPI.

O SECRETÁRIO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO e o
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE
NO TRABALHO, no uso das atribuições conferidas, respectivamente,
pelo art. 14, inciso II e art. 16, inciso I do Anexo I do Decreto n.º
5.063, de 3 de maio de 2004 e, de acordo com o disposto no artigo
155 da CLT, resolvem:

Art. 1º Estabelecer os procedimentos para o acesso ao sis-
tema CAEPI - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção
Individual - CAEPI, para o cadastro de empresas fabricantes e/ou
importadoras de Equipamento de Proteção Individual - EPI e para a
emissão, renovação e alteração de Certificado de Aprovação - CA de
Equipamento de Proteção Individual - EPI.

Art. 2º O fabricante e/ou importador de EPI, para requerer o
CA, deve ter acesso ao Sistema CAEPI e estar cadastrado no De-
partamento de Segurança e Saúde no Trabalho - DSST, da Secretaria
de Inspeção do Trabalho - SIT, do Ministério do Trabalho e Emprego
- MTE.

ACESSO AO CAEPI
Art. 3º O acesso ao sistema CAEPI deve ser requerido pelo

fabricante e/ou importador conforme formulário constante do Anexo I
desta Portaria, devendo ser apresentado com firma reconhecida.

CADASTRAMENTO DE FABRICANTE E/OU IMPORTA-
DOR

Art. 4º Para se cadastrar junto ao DSST, o fabricante e/ou
importador deve apresentar:

I - requerimento, conforme formulário constante do Anexo II
desta Portaria;

II - cópia da solicitação de cadastro de empresa fabricante
e/ou importadora de EPI emitida pelo sistema CAEPI;

III - cópia autenticada do ato constitutivo e suas alterações,
se houver, no qual conste expressamente, dentre os objetivos sociais
da empresa, a fabricação e/ou a importação de EPI.

Art. 5º As alterações no cadastro da empresa devem ser
comunicadas ao DSST, utilizando-se o formulário constante do Anexo
II desta Portaria, acompanhado dos seguintes documentos:

I - cópia da solicitação de cadastro de empresa fabricante
e/ou importador do EPI emitida pelo sistema CAEPI;

II - cópia autenticada do ato constitutivo e suas alterações, se
houver, no qual conste expressamente, dentre os objetivos sociais da
empresa, a fabricação e/ou a importação de EPI, caso a modificação
diga respeito ao ato constitutivo.

EMISSÃO, RENOVAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE CA
Art. 6º Para a emissão ou renovação do CA de equipamentos

ensaiados em laboratórios nacionais credenciados ou certificados no
âmbito do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qua-
lidade Industrial - SINMETRO, o fabricante e/ou importador ca-
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dastrado junto ao DSST deve apresentar:
I - requerimento de emissão ou renovação de CA, indi-

vidualizado por equipamento, conforme formulários constantes dos
Anexos III ou IV, respectivamente, desta Portaria;

II - cópia da folha de rosto, emitida pelo sistema CAEPI,
requerendo a emissão ou a renovação de CA;

III - fotografias nítidas e coloridas do EPI, que evidenciem
todo o equipamento de proteção, bem como as marcações previstas
no item 6.9.3 da Norma Regulamentadora n.º 6 - NR-6;

IV - cópias autenticadas:
a) do relatório de ensaio, emitido por laboratório credenciado

pelo DSST em nome da empresa requerente do CA, quando o equi-
pamento não tiver sua conformidade avaliada no âmbito do SIN-
METRO;

b) do certificado de conformidade, emitido em nome da
empresa requerente do CA, que comprove que o produto teve sua
conformidade avaliada no âmbito do SINMETRO, quando for o ca-
so;

c) do certificado de origem e da declaração do fabricante
estrangeiro que autorize o importador a comercializar o produto no
Brasil, quando se tratar de EPI importado, ambos com tradução ju-
ramentada para língua portuguesa.

§1º O relatório de ensaio apresentado deve conter fotografias
coloridas e nítidas do EPI e do local de marcação das informações
previstas no item 6.9.3 da NR-6, capazes de demonstrar, nos ângulos
necessários, os detalhes do equipamento, bem como conter a in-
dicação de avaliação do Memorial Descritivo, do Manual de Instrução
e, ainda, da embalagem do EPI, quando for o caso.

§2º A descrição do EPI, bem como as demais informações
constantes na folha de rosto, emitida pelo sistema CAEPI, devem ser
idênticas às utilizadas pelo laboratório ou Organismo de Certificação
de Produto - OCP.

§3º A referência do equipamento deve ser indicada pelo
fabricante e/ou importador em todos os documentos apresentados,
sendo vedado o uso de expressões ou termos que induzam o usuário
em erro, que indiquem proteção que o equipamento não ofereça ou
que indiquem característica não considerada para fins de emissão de
CA.

§4º Cabe ao fabricante e/ou importador assegurar que os
dados dos equipamentos certificados no âmbito do SINMETRO es-
tejam corretamente disponibilizados no sítio eletrônico do Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, no
momento do envio do requerimento de emissão, renovação ou al-
teração de CA.

Art. 7º Para a emissão ou renovação do CA de equipamentos
ensaiados ou certificados por laboratório ou organismo certificador
estrangeiro, o fabricante e/ou importador cadastrado junto ao DSST
deve apresentar:

I - requerimento de emissão ou renovação de CA, indi-
vidualizado por equipamento, conforme formulários constantes dos
Anexos III ou IV, respectivamente, desta Portaria;

II - cópia da folha de rosto, emitida pelo sistema CAEPI,
requerendo a emissão ou a renovação de CA;

III - memorial descritivo do EPI, conforme disposto na Por-
taria DSST/SIT n.º 452, de 20/11/2014;

IV - fotografias nítidas e coloridas do EPI, que evidenciem
todo o equipamento de proteção, bem como as marcações previstas
no item 6.9.3 da NR-6;

V - cópia do manual de instruções do EPI, conforme na
Portaria DSST/SIT n.º 452, de 20/11/2014;

VI - cópias autenticadas:
a) do certificado de origem e da declaração do fabricante

estrangeiro que autorize o importador a comercializar o produto no
Brasil, quando se tratar de EPI importado, ambos com tradução ju-
ramentada para língua portuguesa;

b) dos certificados de conformidade ou relatórios de ensaios
realizados no exterior, emitidos em nome da empresa requerente do
CA, com tradução juramentada para língua portuguesa.

§1º Serão aceitos certificados de conformidade ou relatórios
de ensaios realizados no exterior, emitidos em nome do fabricante
estrangeiro, para os seguintes equipamentos:

I - capacete para combate a incêndio;

II - respirador purificador de ar motorizado, respirador de
adução de ar tipo linha de ar comprimido de demanda com pressão
positiva tipo peça facial inteira combinado com cilindro auxiliar,
respirador de adução de ar tipo máscara autônoma de circuito fe-
chado, respirador de fuga;

III - máscara de solda de escurecimento automático;
IV - luvas de proteção contra vibração - somente ensaios da

norma ISO 10819:1996.
§2º Serão aceitos relatórios de ensaios ou certificados de

conformidade realizados no exterior, emitidos em nome do fabricante
do tecido das vestimentas de proteção contra os efeitos térmicos do
arco elétrico e fogo repentino, para os ensaios que avaliam o de-
sempenho têxtil.

§3º Os certificados de conformidade emitidos por organis-
mos estrangeiros e os resultados de ensaio de laboratórios estran-
geiros serão reconhecidos pelo MTE nas hipóteses elencadas na Por-
taria DSST/SIT n.º 452, de 20/11/2014.

§4º A descrição do EPI deve ser detalhada, contendo as
características e especificações técnicas do equipamento, bem como
os materiais empregados na sua fabricação, sendo vedado o uso de
expressões ou termos que induzam o usuário em erro, que indiquem
proteção que o equipamento não ofereça ou que indiquem carac-
terística não considerada para fins de emissão de CA.

§5º A referência do equipamento deve ser indicada pelo
fabricante e/ou importador em todos os documentos apresentados,
aplicando-se as mesmas vedações elencadas no parágrafo anterior.

Art. 8º Para emissão ou renovação de CA de equipamento de
proteção individual conjugado cujos dispositivos são fabricados por
empresas distintas, o requerente deverá apresentar os documentos
citados artigos nos 6º e 7º desta Portaria, conforme o caso, e, ain-
da:

I - declaração, firmada pelo representante legal, do fabricante
e/ou importador detentor do CA do dispositivo que será conjugado
com o equipamento do requerente, com firma reconhecida em car-
tório, autorizando a utilização do seu dispositivo para a fabricação do
equipamento conjugado;

II - cópia autenticada do relatório de ensaio comprovando a
eficácia das conexões e junções.

Art. 9º Para o requerimento de alteração do CA, deve ser
apresentada a seguinte documentação:

I - requerimento de alteração de CA, conforme formulário
constante do Anexo V desta Portaria;

II - cópia da folha de rosto do Requerimento de Alteração de
CA gerada pelo sistema CAEPI.

III - cópias autenticadas dos documentos abaixo, quando
necessários para comprovação das modificações requeridas:

a) do relatório de ensaio, emitido por laboratório credenciado
pelo DSST, quando o equipamento não tiver sua conformidade ava-
liada no âmbito do SINMETRO;

b) do certificado de conformidade que comprove que o pro-
duto teve sua conformidade avaliada no âmbito do SINMETRO,
quando for o caso;

c) do certificado de conformidade ou relatório de ensaio
realizado no exterior, com tradução juramentada para língua por-
tuguesa, quando não houver laboratório credenciado capaz de realizar
o ensaio no Brasil;

d) do certificado de origem e da declaração do fabricante
estrangeiro que autorize o importador a comercializar o produto no
Brasil, quando se tratar de EPI importado, ambos com tradução ju-
ramentada para língua portuguesa.

§ 1º O relatório de ensaio apresentado deve conter foto-
grafias coloridas e nítidas do EPI e do local de marcação das in-
formações previstas no item 6.9.3 da NR-6, capazes de demonstrar,
nos ângulos necessários, os detalhes do equipamento.

§ 2º O prazo de validade do CA para o qual foi requerida
alteração será o mesmo do CA anteriormente concedido.

Art. 10. A solicitação de alteração do CA anteriormente
concedido será admitida quando o desempenho e o enquadramento do
EPI no Anexo I da NR-6 não forem modificados e não ocorrer
supressão quanto ao tipo de proteção oferecida.

Art. 11. Quando em razão da avaliação de recertificação
ocorrer alteração nos dados constantes no sítio eletrônico do IN-
METRO que gere divergência em relação ao que consta no CA, o
fabricante e/ou importador deverá solicitar ao DSST a alteração do

CA, nos termos previstos no art. 9º, observando, também, o disposto
no §4º do art. 6º, ambos desta Portaria.

PRAZO DE VALIDADE DO CA
Art. 12. O prazo de validade do CA é de cinco anos, con-

tados a partir de sua emissão, sempre que a data de emissão do
relatório de ensaio ou do certificado de conformidade, realizados no
Brasil ou no exterior, conforme o caso, for inferior a um ano.

§ 1º O prazo de validade do CA será contado a partir da data
de emissão do relatório de ensaio ou do certificado de conformidade,
realizados no Brasil ou no exterior, conforme o caso, quando ul-
trapassado mais de um ano de sua emissão.

§2º Os relatórios de ensaio ou certificados de conformidade
com mais de quatro anos não serão válidos para emissão, alteração ou
renovação de CA.

INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO
Art. 13. Será indeferido o requerimento:
I - cuja documentação esteja incompleta ou em desacordo

com o estabelecido na legislação vigente;
II - formulado em desacordo com os resultados dos testes

laboratoriais ou as especificações técnicas de fabricação e/ou fun-
cionamento.

Art. 14. É facultado ao interessado recorrer da decisão de
indeferimento no prazo de dez dias, a contar do recebimento da
notificação.

Parágrafo único. O requerimento será arquivado após o es-
gotamento do prazo concedido neste artigo.

Art. 15. O interessado pode requerer, a qualquer tempo,
emissão ou renovação de CA que já tenha sido objeto de apreciação,
mediante abertura de novo processo administrativo.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 16. O selo eletrônico será aceito como prova de au-

tenticidade das cópias apresentadas, desde que a via do documento
contenha o código eletrônico gerado pelo cartório, bem como o en-
dereço eletrônico para conferência.

Art. 17. A cópia autenticada do ato constitutivo da empresa,
e suas alterações, se houver, poderá ser substituída:

I - por documento eletrônico equivalente, impresso, que pos-
sibilite a confirmação de sua autenticidade via internet;

II - por cópia autenticada da consolidação do contrato social
que englobe todas as alterações efetuadas.

Art. 18. Os requerimentos de cadastro de usuário para uti-
lização do sistema CAEPI, de cadastro de fabricante e/ou importador
de EPI, de emissão, renovação ou alteração de CA, com as res-
pectivas documentações, devem ser encaminhados para a Coorde-
nação-Geral de Normatização e Programas - CGNOR/
DSST/SIT/MTE pessoalmente ou por correspondência.

§ 1º A entrega pessoal deverá ocorrer no protocolo-geral do
MTE, localizado na Esplanada dos Ministérios, Bloco "F", Brasí-
l i a / D F.

§ 2º Optando-se por enviar a documentação via postal, o
destinatário deverá ser a Coordenação-Geral de Normatização e Pro-
gramas - CGNOR/DSST/SIT/MTE - Esplanada dos Ministérios, Blo-
co "F", Anexo "B" - Brasília/DF, CEP 70056-900.

Art. 19. Nos casos dos relatórios de ensaio emitidos em até
60 dias após a publicação desta portaria, que não contenham a in-
dicação de avaliação do Memorial Descritivo e Manual de Instruções
por parte do laboratório, o fabricante ou importador deverá apresentar
tais documentos juntamente com a solicitação de emissão ou re-
novação de CA.

Art. 20. Eventuais casos omissos serão objeto de estudo e
avaliação pela CGNOR/DSST/SIT.

Art. 21. Revoga-se a Portaria n.º DSST/SIT n.º 126, de 02 de
dezembro de 2009, publicada no D.O.U. de 03/12/2009 - Seção 1.

Art. 22. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA
Secretário de Inspeção do Trabalho

RINALDO MARINHO COSTA LIMA
Diretor do Departamento de Segurança e Saúde no

Tr a b a l h o

ANEXO I

REQUERIMENTO DE CADASTRO DE USUÁRIO CAEPI
Ao
Ministério do Trabalho e Emprego
Secretaria de Inspeção do Trabalho
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho
Coordenação-Geral de Normatização e Programas
Brasília - DF

Empresa:
CNPJ:
Endereço:
Bairro: CEP:
Município: UF:
Te l : Fax:
USUÁRIO CAEPI ADMINISTRADOR:
Nome:
CPF:
C a rg o :
E-mail:
Te l : Fax:

Todos os campos deste formulário são de preenchimento obrigatório.

A empresa requerente assume perante o Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho -
DSST/SIT/MTE, órgão responsável pelo cadastro de empresas, emissão, renovação e alteração dos
Certificados de Aprovação - CA de Equipamento de Proteção Individual - EPI, conforme legislação
vigente, toda e qualquer responsabilidade pelas informações prestadas.

_____/_____/_____
________________________________________

Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo

C a rg o
Este documento só será válido com firma reconhecida.

ANEXO II

REQUERIMENTO DE CADASTRO/ALTERAÇÃO CADASTRAL DE EMPRESAS FABRICAN-
TES E/OU IMPORTADORAS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Ao
Ministério do Trabalho e Emprego
Secretaria de Inspeção do Trabalho
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho
Coordenação-Geral de Normatização e Programas
Brasília - DF
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Cadastro Alteração cadastral

A empresa _________________________________________________________, estabelecida
_____________________________________, Município _______________, UF_____ CNPJ
_______________________, vem requerer cadastro/alteração cadastral de Fabricante e/ou Importador,
conforme disposto na Portaria DSST/SIT n.º 451, de 20 de novembro de 2014.

Identificação do fabricante e/ou importador de EPI:
Fabricante Importador Fabricante e Importador

Razão Social:
Nome Fantasia: CNPJ:
Inscrição Estadual - IE:
Endereço: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Te l e f o n e : Fax:
E-mail institucional:
CNAE:
Endereço web:
Responsável Legal:

Nome: CPF: Cargo na Empresa:

Lista de EPI fabricados/importados:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Motivo da alteração (caso se aplique):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Observações:
Este requerimento deverá ser preenchido e atualizado sempre que houver alteração nos dados da
empresa e encaminhado a Coordenação-Geral de Normatização e Programas - CG-
NOR/DSST/SIT/MTE

As alterações de endereço e razão social são efetuadas diretamente na Receita Federal do Brasil, sem
necessidade de encaminhamento de documentos para a CGNOR.

As declarações prestadas são de inteira responsabilidade do fabricante e/ou importador, e são passíveis
de verificação e eventuais penalidades previstas em Lei.

Acompanham este requerimento:

I - cópia da solicitação de cadastro de empresa fabricante/importador do EPI emitido pelo sistema de
Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI;
II - cópia autenticada do ato constitutivo , e suas alterações, se houver, no qual conste expressamente,
dentre os objetivos sociais da empresa a fabricação e/ou a importação de EPI (em caso de alteração, se
esta se referir ao ato constitutivo).
Nestes termos, pede deferimento.
_____/_____/_____

Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo

C a rg o

ANEXO III

REQUERIMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA DE EQUIPAMEN-
TO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Ao
Ministério do Trabalho e Emprego
Secretaria de Inspeção do Trabalho
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho
Coordenação-Geral de Normatização e Programas
Brasília - DF

A empresa ___________________________________________, estabelecida __________________
______________________, Município ____________________, UF ____, CEP ___________, CNPJ
_____________________, vem requerer a emissão do Certificado de Aprovação do Equipamento de
Proteção Individual, conforme previsto no subitem 6.8.1, alínea ″b″, da Norma Regulamentadora n.º 6,
aprovada pela Portaria MTb n.º 3.214, de 1978, no art. 6º ou 7º da Portaria DSST/SIT n.º 451, de 20
de novembro de 2014 e na Portaria DSST/SIT n.º 452, de 20 de novembro de 2014.

Acompanham este requerimento:
I - cópia da folha de rosto do Requerimento de Emissão de CA emitida pelo Sistema de Certificado de
Aprovação de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI;

II - fotografias nítidas e coloridas do EPI, que evidenciem todo o equipamento de proteção, bem como
o local de marcação do CA;
III - memorial descritivo do EPI e cópia do manual de instruções do EPI (exclusivamente na hipótese
de equipamentos ensaiados ou certificados por laboratório estrangeiro não credenciado junto ao
DSST);

IV- cópias autenticadas de (conforme o caso):

a) do relatório de ensaio ou certificado de conformidade que comprove a avaliação de conformidade
do produto realizada no âmbito do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial - SINMETRO;

b) dos certificados de conformidade ou relatórios de ensaio realizados no exterior, com tradução
juramentada para língua portuguesa, quando não houver laboratório credenciado capaz de elaborar
o ensaio no Brasil;

c) do certificado de origem e declaração do fabricante estrangeiro que autorize o importador a
comercializar o produto no Brasil, quando se tratar de EPI importado, ambos com tradução
juramentada para língua portuguesa.

Nestes termos, pede deferimento.
_____/_____/_____

Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo

C a rg o

ANEXO IV

REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE
APROVAÇÃO - CA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Ao
Ministério do Trabalho e Emprego
Secretaria de Inspeção do Trabalho
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho
Coordenação-Geral de Normatização e Programas
Brasília - DF

A empresa ___________________________________, estabelecida _________________________,
Município ____________________, UF ____, CEP ___________, CNPJ _____________________,
vem requerer a renovação do Certificado de Aprovação n.º ____________ do Equipamento de Proteção
Individual, conforme previsto no subitem 6.8.1, alínea ″c″, da Norma Regulamentadora n.º 6, aprovada
pela Portaria MTb n.º 3.214, de 1978, no art. 6º ou 7º da Portaria DSST/SIT n.º 451, de 20 de novembro
de 2014 e na Portaria DSST/SIT n.º 452, de 20 de novembro de 2014.

Acompanham este requerimento:

I - cópia da folha de rosto do Requerimento de Renovação de CA emitida pelo Sistema de Certificado
de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI;

II - fotografias nítidas e coloridas do EPI, que evidenciem todo o equipamento de proteção, bem como
o local de marcação do CA;
III - memorial descritivo do EPI e cópia do manual de instruções do EPI (exclusivamente na hipótese
de equipamentos ensaiados ou certificados por laboratório estrangeiro não credenciado junto ao
DSST);
IV- cópias autenticadas (conforme o caso):

a) do relatório de ensaio ou certificado de conformidade que comprove a avaliação de con-
formidade do produto realizada no âmbito do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial - SINMETRO;

b) dos certificados de conformidade ou relatórios de ensaio realizados no exterior, com tradução
juramentada para língua portuguesa, quando não houver laboratório credenciado capaz de elaborar
o ensaio no Brasil;

c) do certificado de origem e declaração do fabricante estrangeiro que autorize o importador a
comercializar o produto no Brasil, quando se tratar de EPI importado, ambos com tradução
juramentada para língua portuguesa.

Nestes termos, pede deferimento.
_____/_____/_____

Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo

C a rg o

ANEXO V

REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE CERTIFICADO DE
APROVAÇÃO - CA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Ao
Ministério do Trabalho e Emprego
Secretaria de Inspeção do Trabalho
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho
Coordenação-Geral de Normatização e Programas
Brasília - DF

A empresa ______________________________________________, estabelecida ________
__________________________, Município ____________________, UF ____, CEP ___________,
CNPJ _____________________, vem requerer a alteração do Certificado de Aprovação n.º
________________ relativa a __________________________________________________
_________________________, conforme disposto nos arts. 8º, 9º, 10 e 11 da Portaria DSST/SIT n.º
451, de 20 de novembro de 2014 e na Portaria DSST/SIT n.º 452, de 20 de novembro de 2014.

Acompanham este requerimento:

I - cópia da folha de rosto do Requerimento de Alteração de CA emitida pelo Sistema de Cer-
tificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI;
II - cópias autenticadas:

a) do(s) relatório(s) de ensaio ou certificado de conformidade que comprove a avaliação de
conformidade do produto realizada no âmbito do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial - SINMETRO;

b) dos certificados de conformidade ou relatórios de ensaio realizados no exterior, com tradução
juramentada para língua portuguesa, quando não houver laboratório credenciado capaz de elaborar
o ensaio no Brasil;

c) do certificado de origem e declaração do fabricante estrangeiro que autorize o importador a
comercializar o produto no Brasil, quando se tratar de EPI importado, ambos com tradução
juramentada para língua portuguesa.

Nestes termos, pede deferimento.
_____/_____/_____

Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo

C a rg o

PORTARIA No- 452, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014

Estabelece as normas técnicas de ensaios e
os requisitos obrigatórios aplicáveis aos
Equipamentos de Proteção Individual - EPI
enquadrados no Anexo I da NR-6 e dá ou-
tras providências.

O SECRETÁRIO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO e o
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE
NO TRABALHO, no uso das atribuições conferidas, respectivamente,

pelo art. 14, inciso II e art. 16, inciso I do Anexo I do Decreto n.º
5.063, de 3 de maio de 2004 e, de acordo com o disposto no artigo
155 da CLT, resolvem:

Art. 1º Aprovar as Normas Técnicas de Ensaios e os Re-
quisitos Obrigatórios constantes dos Anexos I e II desta Portaria
aplicáveis aos Equipamentos de Proteção Individual - EPI.

Art. 2º Revogam-se os dispositivos em contrário em especial
a Portaria DSST/SIT n.º 121, de 30 de setembro de 2009, publicada
no D.O.U de 02/10/09 - Seção 1, pág. 80 a 82.

Art. 3º Eventuais casos omissos serão avaliados pelo
DSST/SIT/MTE.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA
Secretário de Inspeção do Trabalho

RINALDO MARINHO COSTA LIMA
Diretor do Departamento de Segurança e Saúde

no Trabalho




