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EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NÃO ANULA DIREITO DO TRABALHADOR
A ADICIONAIS, REAFIRMA PAIM
O senador Paulo Paim (PT-RS) defendeu em Plenário, na manhã da última sexta-feira (7), a
aprovação do PLS 58/2014, de sua autoria, que assegura o pagamento de adicionais de
periculosidade, penosidade e insalubridade a trabalhadores, bem como a aposentadoria especial,
mesmo quando o empregado utiliza equipamentos de proteção individual (EPIs).
Paim explicou que está em análise no Supremo Tribunal Federal recurso para fazer valer a tese do
INSS de que o uso de equipamentos de proteção afastaria o direito ao benefício. Para o senador, a
alegação do INSS é uma tese equivocada.
— Se ele [policial] usa colete à prova de bala, capacete, óculos adequados, se está todo preparado,
não tem mais adicional de risco? Se o trabalhador numa fundição coloca aquela máscara, põe
proteção para o enfrentamento na boca do forno, vamos tirar o adicional de risco? O equipamento
do EPI é obrigatório, mas não retira do trabalhador os adicionais a que ele tem direito. Querem
retirar os adicionais? Eliminem totalmente o risco, a área penosa e a área insalubre — frisou.
Paim contou que o projeto tramita na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), onde o senador Romero
Jucá (PMDB-RR) retirou requerimento que havia apresentado para que o texto fosse submetido à
CCJ. Dessa forma, disse, a matéria será votada na próxima reunião da comissão.
Fonte: Agência Senado, em 07.11.2014.
Nota VERITAE:
Dia 12 de Dezembro 2014, no Rio:

Acidentes do Trabalho e suas Consequências Jurídicas
Com Módulo Especial sobre as Ações Regressivas do INSS
Com Expositor Dr. Fernando Maciel
Informações e Inscrições no site www.veritae.com.br ou ligue 21 41415039

VERITAE
veritae@veritae.com.br
www.veritae.com.br
Estamos no Twitter! Follow us: www.twitter.com/VERITAE_NEWS

Visite-nos também no Facebook!

VOE-VERITAE Orientador Empresarial - Edições Eletrônicas
Trabalho - Previdência Social - Segurança e Saúde no Trabalho
Todos os Direitos Reservados na forma da Lei nº 9.610/98.

VERITAE

2

