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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 “Gestão & Compliance Trabalhista, Previdenciário e Tributário em Segurança e Saúde do 

Trabalho (SST)”, tema dos mais relevantes e atuais da evolução e desenvolvimento da área de 

segurança e saúde do trabalho no país, com profundas e grandes transformações para o 

exercício profissional em segurança e saúde do trabalho, bem como para a governança 

corporativa das organizações e entes públicos no contexto da gestão em SST e do 

gerenciamento dos riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho. Será a tônica da atuação 

profissional da área prevencionista de todo o país a partir da implantação do eSocial para 

empregadores públicos e privados. 

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONTEXTO ATUAL DA ÁREA DE SEGURANÇA E SAÚDE DO 

TRABALHO NO PAÍS: 

A área de Segurança e Saúde do Trabalho (SST) no país vive um momento de grandes e 

profundas transformações e com impactos diretos no modo com que as organizações e entes 

públicos devem fazer gestão dos riscos ocupacionais nos processos produtivos e ambientes de 

trabalho. 

A palavra compliance, em uma acepção mais imediata, significa conformidade e, no contexto 

da área de segurança e saúde do trabalho, esta conformidade deve se dar a partir do 

alinhamento técnico, de gestão e legal de todas as informações, processos e resultados 

decorrentes da governança corporativa e do gerenciamento dos ambientes de trabalho. 

Em tempos de transformação digital e da intensa e acelerada incorporação das tecnologias de 

informação e comunicação em praticamente todos os aspectos do cotidiano das organizações, 

o Governo Federal, representado pelos órgãos federais do estado fiscal brasileiro com atuação 

na gestão e utilização das informações de segurança e saúde do trabalho autodeclaradas pelas 

empresas a partir da entrada em vigência do SPED Trabalhista (Sistema Público de Escrituração 

Digital) que, dentre outras aplicações tecnológicas, incluem o eSocial, a EFDReinf, a DCTFWEB, 

o SERO e a Nota Fiscal Eletrônica, passa a dispor de um instrumento tecnológico de prestação 

obrigatória de informações eletrônicas com finalidade fiscal. 

A grande “novidade” para a governança corporativa (pública e privada), bem como para o 

gerenciamento dos riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho e a gestão em segurança e 

saúde do trabalho no país é que estes sistemas tecnológicos federais passam a compor um 

banco de dados digitais de informações (que antes não eram escrituradas e autodeclaradas em 

formato digital) que funcionam como malha fiscal eletrônica com cruzamento de informações 

acerca das relações de emprego e trabalho no país e todas as repercussões trabalhistas, 

previdenciárias e tributárias advindas destas relações. 

O eSocial é um projeto do governo federal, instituído pelo Decreto nº 8.373, de 11 de 

dezembro de 2014, que tem por objetivo desenvolver um sistema de coleta eletrônico de 

informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, armazenando-as em um Ambiente 

Nacional Virtual, a fim de possibilitar aos órgãos participantes do projeto, na medida da 



pertinência temática de cada um, a utilização de tais informações para fins trabalhistas, 

previdenciários e fiscais para a apuração de tributos e da contribuição para o FGTS, 

estabelecendo uma nova forma com que passam a ser prestadas as informações trabalhistas, 

previdenciárias e tributárias relativas à contratação e utilização de mão de obra onerosa, com 

ou sem vínculo empregatício. Portanto, não se trata de uma nova obrigação tributária 

acessória, mas uma nova forma de informar obrigações trabalhistas, previdenciárias e 

tributárias já existentes. Desta forma, o eSocial não altera as legislações específicas de cada 

área, mas apenas cria uma forma única e mais simplificada de atendê-las. 

Com a entrada em vigência do último bloco de informações das fases de implantação do 

eSocial, que são as informações constantes nos eventos de segurança e saúde do trabalho no 

eSocial (ver cronograma do eSocial), o Governo Federal finaliza a implantação do sistema e 

passa a utilizar o sistema de malha fiscal eletrônica para fiscalização digital de obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e tributárias, uma verdadeira revolução e mudança 

de paradigma na governança corporativa pública e privada e na gestão da área de segurança e 

saúde do trabalho no país. 

A partir do registro e cruzamento digital de informações da área de segurança e saúde do 

trabalho escrituradas e autodeclaradas por todos os entes públicos e privados obrigados ao 

eSocial, o Governo Federal passa a fiscalizar no formato de malha fiscal eletrônica o 

pagamento das verbas jurídicas relacionadas ao meio ambiente de trabalho, tais como os 

adicionais de insalubridade e periculosidade, bem como o FGTS, obrigações fiscalizadas pela 

figura pública do Auditor Fiscal do Trabalho, além do recolhimento da tributação relacionada 

ao meio ambiente de trabalho (SAT/Seguro Acidente de Trabalho e FAE/Financiamento da 

Aposentadoria Especial) sobre a folha de pagamento de empregados próprios e/ou a retenção 

sobre a nota fiscal de prestação de serviços para os trabalhadores terceirizados a cargo da 

Receita Federal do Brasil (RFB). 

As verbas jurídicas relacionadas ao meio ambiente de trabalho possuem a particularidade de 

acompanharem o “giro” mensal da folha de pagamento de empregados próprios e a emissão 

de notas fiscais de prestação de serviços, sempre que estas ocorrerem. Tomemos, por 

exemplo, o financiamento da aposentadoria especial de trabalhadores expostos aos agentes 

nocivos constantes no Anexo IV do Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3.048/99). 

O reconhecimento previdenciário da exposição ocupacional a tais agentes nocivos deve 

garantir o direito à aposentadoria especial de empregados e trabalhadores, direito este a ser 

exercido no futuro (incapacidade laboral presumida), entretanto com reconhecimento 

tributário (fato gerador) e obrigação de pagar – recolhimento e/ou retenção - o tributo sobre a 

folha mensal de pagamento de empregados próprios e/ou sobre a nota fiscal de prestação de 

serviços de trabalhadores terceiros (relação empresa contratante/empresa contratada), 

quando ocorrer. 

Ainda no cenário das grandes e profundas mudanças no modo de se fazer gestão em 

segurança e saúde do trabalho no país, não devemos perder de vista, ademais, a entrada em 

vigência quase que simultânea dos eventos de SST no eSocial e do início do prazo de vigência 

das novas Normas Regulamentadoras, sobretudo da nova NR 1 (Disposições Gerais e 

Gerenciamento de Riscos Ocupacionais), norma que embasa a implementação e 

funcionamento de todas as outras normas regulamentadoras de segurança e saúde do 

trabalho e que traz como palavra de ordem a gestão, daí a necessária e urgente demanda de 

alinhamento técnico, legal e de gerenciamento multidisciplinar entre as áreas de recursos 



humanos e departamento pessoal, contabilidade, jurídico, tecnologia da informação e 

segurança e saúde do trabalho das organizações com vistas à prestação digital das informações 

ao Governo Federal e ao compliance trabalhista, previdenciário e tributário. 

PROGRAMAÇÃO 

O curso será ministrado por Alexandre de Lima Santos (Médico do Trabalho AMB/ANAMT 

CREMEC 7941 RQE 11722) em 7 módulos, perfazendo um conjunto de 11 blocos de aulas 

distribuídos em 44 videoaulas gravadas com duração de até 30 minutos por vídeo. Cada 

módulo tem um número variável de blocos de aulas de acordo com a extensão do conteúdo a 

ser ministrado e cada bloco é composto por um conjunto de 4 videoaulas. O curso será 

ministrado através da plataforma ANAMT Virtual. A programação consta da disponibilização de 

2 videoaulas semanais (aproximadamente 1h), totalizando 8 videoaulas mensais (8 vídeos por 

mês). A duração prevista do curso é de 6 meses, com início em 29/01/2022. Estão previstos 4 

encontros síncronos para debate e discussão de casos concretos, elucidação de dúvidas e 

questionamentos por parte dos alunos acerca do conteúdo do curso. 

MÓDULO I: A Tributação do Meio Ambiente de Trabalho e as Implicações para a Área de 

Segurança e Saúde do Trabalho (4 horas) 

MÓDULO II: A Gradação do Seguro Acidente de Trabalho (SAT) pelo Grau de Incidência de 

Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GIILDRAT) (2 horas) 

MÓDULO III: A Tributação do Meio Ambiente de Trabalho Sobre a Folha de Pagamento e os 

Regimes Especiais de Tributação (2 horas) 

MÓDULO IV: O Fator Acidentário de Prevenção (FAP) como um Modulador do Seguro Acidente 

de Trabalho (SAT) (4 horas) 

MÓDULO V: A Aposentadoria Especial nos Foros Previdenciário, Tributário e Jurisprudencial (4 

horas) 

MÓDULO VI: Registro e Escrituração Fiscal das Informações em Segurança e Saúde do Trabalho 

e Efeitos na Gestão Corporativa e na Gestão Pública (4 horas) 

MÓDULO VII: Governança Tributária em Segurança e Saúde do Trabalho como Aliada da 

Prevenção de Acidentes de Trabalho e de Doenças Relacionadas ao Trabalho (2 horas) 

RESUMO GERAL: 

7 módulos distribuídos em 11 blocos de videoaulas totalizando 44 vídeos gravados (cerca de 

1h por semana); 

Duração total do curso (semanas/meses): 6 meses 

Início: 29/01/2022 

Carga horária total do curso: 48h (entre videoaulas, aulas síncronas e horas de estudo) 

Estão previstos na programação videoaulas gravadas, videoconferências interativas em tempo 

real, textos e artigos de apoio, casos clínicos, fóruns de discussão para tirar dúvidas, testes de 

múltipla escolha e uma prova de avaliação final. Os participantes com bom aproveitamento 

(média 7 ou mais) obterão 12 pontos para a Prova de Título de Especialista da ANAMT (os 

pontos estarão disponíveis para a Prova aplicada no ano de 2022, na fase de Avaliação de 

Currículos). 



• Investimento 

. R$ 1.480,00 – Associados ANAMT (desconto de 60%) (verificar taxas do cartão de 

crédito) 

. R$ 3.700,00 – Não associados (verificar taxas do cartão de crédito) 

Promoção de lançamento: até o dia 31/12, desconto adicional de 15%: 

. R$ 1.258,00 – Associados ANAMT (verificar taxas do cartão de crédito) 

. R$ 3145,00 – Não associados (verificar taxas do cartão de crédito) 

Em caso de dúvidas, entre em contato com o e-mail: educacao@anamt.org.br 
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