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NOTA TÉCNICA  N1,9,1  /2015/CGNOR/DSST/SIT 

Interessado: 	Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho — DSST 
Assunto: 	Local de fruição de pausas previstas na Norma Regulamentadora n. 36 (NR 36) . 

Tendo em vista recentes questionamentos recebidos por esta Coordenação acerca de prazo para 

disponibilização de locais para fruição de descanso nos moldes estabelecidos no item 36.13.5, alíneas b e c 

da Norma Regulamentadora n. 36 (NR 36), faz-se necessário prestar os seguintes esclarecimentos. 

2. 	Estabelece o item 36.13.5 que 

36.13.5 Para que as pausas possam propiciar a recuperação psicofisiológica dos 
trabalhadores, devem ser observados os seguintes requisitos: 

b) As pausas previstas no item 36.13.1 devem ser obrigatoriamente usufruídas fora 
dos locais de trabalho, em ambientes que ofereçam conforto térmico e acústico, 
disponibilidade de bancos ou cadeiras e água potável; 
c) As pausas previstas no item 36.13.2 devem ser obrigatoriamente usufruídas fora 
dos postos de trabalho, em local com disponibilidade de bancos ou cadeiras e água 
potável; 

3. 	Da leitura desse item depreende-se que a pausa do item 36.13.1, qual seja, a pausa de 

recuperação térmica, deve ser disponibilizada para o empregado fora do seu local de trabalho, em ambiente 

que ofereça conforto térmico e acústico, com bancos ou cadeiras e com água potável. 

4. 	Não há que se questionar a admissibilidade do descanso, que é direito do trabalhador que labore 

em ambiente artificialmente frio ou que movimente mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e 

vice-versa, sendo de concessão obrigatória, inclusive, antes da publicação da NR 36, conforme previsão 

expressa no artigo 253 da CLT. 

5. 	No entanto, no caso dos estabelecimentos cujas plantas atuais não tenham disponibilidade de 

espaço físico a ser destinado para local de descanso dos empregados e que, portanto, demandem 

intervenção estrutural em suas instalações físicas, o item 36.13.5, alínea b, deve ser lido à luz do artigo 3° da 

Portaria n° 555, de 18/04/2013, que aprovou a NR 36. Esse artigo prevê que os itens que demandem 

alterações nas instalações fisicas da empresa Possuem prazo de 24 meses para implementação contados da 

publicação da portaria. 

6. 	É de se ressaltar novamente que o descanso previsto é de aplicação imediata, sendo 

inquestionável a sua concessão. O descanso deverá ser concedido ainda que em local não destinado 

exclusivamente para esse fim. O prazo que a norma concede refere-se àqueles estabelecimentos que 

necessitem de intervenção em suas instalações físicas a fim de construir espaço destinado a esse fim. 



7. O prazo concedido pelo artigo 3° da Portaria n° 555 refere-se às questões estruturais que 

demandam maior tempo para adaptação. Assim é que as demais condições previstas, por exemplo, 

fornecimento de água potável e disponibilização de relógio, não se encontram incluídos na ressalva do 

artigo 3°, devendo, portanto, ser disponibilizados de imediato. 

8. Destaque-se ainda que, mesmo não sendo gozada em local específico para descanso, essa pausa 

deverá ser concedida em local de conforto térmico e acústico uma vez que objetiva a recuperação térmica 

do trabalhador tendo em vista sua exposição a ambiente frio. 

9. Por fim, da leitura do item 36.13.5, alínea c, depreende-se que a pausa do item 36.13.2, qual 

seja, a pausa de recuperação psicofisiológica, deve ser usufruída fora do posto de trabalho, com 

disponibilidade de bancos ou cadeiras e água potável. 

10. Essa pausa deve ser gozada fora do posto de trabalho ainda que no local de trabalho. E, caso as 

instalações físicas da fábrica não permitam o gozo da pausa no próprio local de trabalho, necessitando, 

então, o estabelecimento de adaptações fisicas, será válida também a regra do artigo 3° da Portaria n° 

555/2013, de forma a conceder o prazo de 24 meses para a construção de local destinado ao descanso ou 

para a adaptação do local de trabalho. 

11. Ressaltando-se que, da mesma forma que ocorre com a pausa de recuperação térmica, o prazo 

concedido se refere à adaptação física do espaço, não eximindo o empregador do fornecimento de itens não 

estruturais previstos no item e tão pouco da concessão em si das pausas psicofisiológicas para o empregado 

que desenvolva atividades exercidas diretamente no processo produtivo, onde são exigidas repetitividade 

e/ou sobrecarga muscular estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso e membros superiores e 

inferiores. 

12. Face ao exposto, propõe-se a divulgação desta Nota Técnica. 

13. À consideração superior. 

Brasília, 19 de janeiro de 2015. 

C L5 he_ 
CHRISTIANNE ANDRADE ROCHA 

Auditora Fiscal do Trabalho 
De acordo. Encaminhe-se à Coordenação-Geral. 
Brasília,  0,0  / /2015. 

cOtfiânt.) 63:11/40,) 
CAROLINA SILVAnjik(trAUJO 

Coordenadora de Normatização e Registros Substituta 
De acordo. Encaminhe-se ao DSST. 
Brasília,  ,20  / 	/ 2015. 

ROMULY0 HM).  O SILVA 
Coordenador-Geral de No atização e Programas 

De acordo. Encaminhe-se à SIT. 
Brasília/0/ 2,/2015. 

RINALD/VIARINHO CO LIMA 
Diretor do Departa ento de Se ra a e aúde no Trabalho 

De acordo. Divulgue-se. 
Brasília,i2-, 02/.2015. 	 A 

PAULO SÉRGIOItELMEIDA 
Secretário de Inspec do Trabalho 


