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RESUMO 
 
 
 
 
 
 

Este trabalho chama atenção para a importância do bem-estar do 
trabalhador no seu ambiente de trabalho.  
 

Destaca a tutela constitucional dada, nos dias de hoje, ao meio ambiente 
do trabalho, onde o homem é situado no centro das preocupações.  
 

Nos Capítulos destacam-se os entes ligados à promoção do bem-estar 
do trabalhador, tais como: O Sistema único de Saúde, O Ministério Público, os 
Sindicatos e o Ministério do Trabalho e Emprego. 
 

Este trabalho também faz referência aos Acidentes de Trabalho, às 
Doenças Ocupacionais, bem como à questão da Responsabilidade pelos danos 
causados aos trabalhadores. 

 
Demonstra o autor uma amostra do que acontece em alguns países, em 

relação ao bem estar do trabalhador, dando ênfase a importância das CIPAs 
determinada pela  lei brasileira. 
 

O trabalho contempla um apanhado doutrinário e uma pequena parte da 
jurisprudência, com o objetivo de afirmar a necessidade da proteção à saúde e 
a promoção do bem-estar dos trabalhadores. 
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SUMMARY   
   
   
   
   
   
   
This work gets attention for the importance of the worker's well-being 

in your work atmosphere.    
   
It detaches her it tutors constitutional given, in the days today, to the 

environment of the work, where the man is placed in the center of the 
concerns.    

   
In the Chapters they stand out the linked beings to the promotion of the 

worker's well-being, such as: The unique system of Health, The public 
prosecution service, the Unions and department of Labor and Employment.   

   
This work also makes reference to the Accidents of Work, to the 

Occupational Diseases, as well as to the subject of the Responsibility for the 
damages caused the workers.   

   
It demonstrates the author a sample of what it happens in some 

countries, in relation to the good to be of the worker, giving emphasis the 
importance of certain CIPAs for the Brazilian law.   

   
The work contemplates a picked of the doctrine and a small part of the 

jurisprudence, with the objective of affirming the need of the protection to the 
health and the promotion of the workers' well-being.   
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INTRODUÇÃO 

 
 
A degradação do meio ambiente do trabalho é fato, porém ainda é incipiente a 

preocupação com a sua preservação entre os operadores do Direito no Brasil. 

 

O conceito de ‘bem-estar’ evoluiu dentro das relações humanas, devendo ser 

entendido em sua integralidade, ou seja, físico, mental e social.  

 

Já na Antiguidade o pensamento predominante era que o bem-estar e a saúde 

do homem implicavam uma harmonia com a natureza. O equilíbrio entre o corpo 

humano e o meio ambiente pressupunha um estado de bem-estar. 

 

Hoje, com a evolução do mundo, não de se dá à importância devida a essas 

premissas básicas. 

 

Desde a Idade Média, a ciência procurava demonstrar a relação existente 

entre certas doenças físicas e certas profissões, e também que algumas doenças 

estavam relacionadas imediatamente ao meio-ambiente. 

 

A Revolução Industrial alterou o modo de se compreender o bem-estar no 

ambiente de trabalho, devido ao acúmulo crescente de pessoas nas fábricas e nas 

cidades. Apesar das Epidemias e Endemias que atingiam os trabalhadores, 

começou a se formar um entendimento utilitário por parte dos industriais em 

relação aos trabalhadores. Os patrões começaram a considerar que se os seus 

empregados trabalhassem bem alimentados e descansados, certamente 

produziriam mais. 
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A Saúde e o Bem-estar, no Brasil e no Mundo hoje, são direitos consagrados 

ao povo. Assim como o direito à alimentação, à moradia ou à educação, o 

trabalhador também tem direito à segurança, conforto e bem-estar. Não só à 

segurança de estabilidade no emprego, mas também a certeza de uma melhor 

qualidade de vida, a redução do stress para que tenha um completo bem-estar 

mental, o direito a não ser contaminado ou contrair doenças no trabalho, e se isso 

acontecer, que possa receber tratamento digno e adequado. 

  

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e as Normas Regulamentadoras 

(NR) do Ministério do Trabalho e Emprego estão, aos poucos, se adequando às 

exigências e determinações de Convenções e Tratados Internacionais, bem como 

da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, no que se refere à saúde 

e ao bem-estar do trabalhador no seu ambiente de trabalho. 

  

O tema central deste trabalho é o direito ao bem-estar do trabalhador dentro 

do seu ambiente do trabalho. 

 

O objetivo é apresentar informações doutrinárias pertinentes aos meios de que 

dispõem os trabalhadores para o exercício do direito ao bem-estar quando eles se 

encontram realizando as suas obrigações oriundas de um contrato de trabalho. 

 

Para atingir este objetivo, necessariamente se faz uma análise de matérias 

que estão intrinsecamente ligados ao tema central, como: Saúde, Segurança e 

Higiene no Trabalho; Meio Ambiente do Trabalho; Seguridade Social; Doenças 

Ocupacionais e Acidentes do Trabalho. 

 

Mediante o método dedutivo, começando por uma análise geral do meio 

ambiente, alcança-se a elaboração do texto final que pretende demonstrar a 

importância do direito do trabalhador ao bem-estar no seu ambiente de trabalho, 

viabilizando, assim, uma melhor qualidade de vida. 
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A exposição está dividida em quatro capítulos.  

 

 O Capítulo I trata da importância do meio ambiente do trabalho, a sua tutela 

constitucional e apresenta o homem como o centro do meio ambiente geral. 

Também se inclui neste capítulo, uma visão geral sobre algumas experiências no 

Direito Estrangeiro. 

 

No Capítulo II tem-se uma abordagem sobre as doenças ocupacionais, 

acidentes de trabalho e a participação das Comissões Internas de Prevenção de 

Acidentes (CIPA) na melhoria das condições de saúde e bem-estar dos 

trabalhadores. 

 

O Capítulo III trata da responsabilidade em casos de acidentes e doenças 

ocupacionais, enfocando um breve ementário sobre a caracterização das referidas 

doenças. 

 

Finalizando, o Capítulo IV delineia os instrumentos ou meios usados para 

defesa do bem-estar do trabalhador, como o Sistema Único de Saúde (SUS), o 

Ministério do Trabalho e Emprego, os Sindicatos, O Ministério Público do Trabalho 

(MPT) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

 

É examinada a doutrina e a expressão da Jurisprudência, procurando 

demonstrar a possibilidade de se ampliar à cooperação entre todos: Sociedade, 

Estado, Órgãos Públicos, Pessoas Jurídicas e Privadas, no intuito de se fazer 

valer o direito ao bem-estar do trabalhador no seu ambiente de trabalho. 

 

Não se pretende esgotar o tema, pois em termos de bibliografia nacional e 

estrangeira, verifica-se uma enorme lacuna, inexistindo um número satisfatório de 

obras. Todavia, o fio condutor, a idéia principal é concatenar informações que 

possam auxiliar numa maior conscientização sobre a importância do bem-estar do 

trabalhador. 
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A importância do meio ambiente do trabalho. 
 
 
 
 
 

 

1. A importância do meio ambiente do trabalho para o 
bem-estar dos trabalhadores. 

 
Entende-se como ambiente de trabalho o meio físico onde convivem os 

sujeitos da relação jurídica de trabalho. É o local, o posto onde se integram 

empregados e empregadores, para a realização das suas atividades laborais. 

Segundo De Masi, “... trata-se de uma atmosfera complexa, o clima psicológico 

que envolve trabalhador e patrão enquanto desempenham suas funções”.1  

 

A Iniciativa Privada e os Setores Públicos têm realizado políticas para 

amenizar o mal-estar sofrido pelos trabalhadores em seu local de trabalho, 

porém estas ações, ainda são insuficientes. 
 

Fosse apenas o baixo salário, a classe obreira reagiria com bravura como 

sempre fez, pois não é de hoje que as contraprestações salariais, injustas e 

defasadas, atormentam milhões de trabalhadores e seus dependentes.  

 
Somam-se a isso, e como agravantes, as péssimas condições de segurança, 

higiene e saúde no ambiente de trabalho. Os setores de produção continuam 

deprimentes. Calor, poeira, periculosidade, sujeira, desordem, instalações 

sanitárias ineficazes e barulho ensurdecedor concorrem sempre para degradar o 
                                                 
1 DE  MASI, Domenico. O futuro do trabalho: fadiga e ócio na sociedade pós-industrial. Tradução de Yadir  
A. Figueiredo. Rio de Janeiro: José Olympio, 1999, p.48.  
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local de trabalho, configurando-se um total desprezo pela dignidade e saúde do 

trabalhador. 

 

Hoje, todas as formas de produção de bens e serviços, sejam no setor 

privado ou público, enfrentam dificuldades para conseguir melhorar a qualidade de 

vida de seus trabalhadores.  Produzir mais, ser mais eficiente e competitivo a todo 

custo sem se importar com o bem-estar de quem produz é o desafio desses 

setores. 
Cogita-se, se não seria infrutífera e infundada esta preocupação com a 

qualidade de vida, com a proteção ao meio ambiente do trabalho, neste tempo de 

flexibilização, desregulamentação e desemprego.  

 

Além da necessidade de se manter no emprego, o trabalhador também se 

inquieta com o ambiente de trabalho, pois todo o seu rendimento profissional 

depende de um ambiente salubre e seguro.  
 

O fato de existir a ameaça da perda do emprego, já se revela como uma das 

formas mais incisivas de mal-estar no ambiente de trabalho: a pressão 

psicológica. Esta desencadeia um total desequilíbrio nas funções orgânicas do 

trabalhador, diminuindo a sua saudável capacidade laborativa.  

 

 Essencial ao homem é trabalhar, mas trabalhar com condições ambientais 

dignas e salubres. Trabalho e saúde se entrelaçam na vida do homem 

trabalhador. Como bem salienta Wagner Giglio: “... o trabalho é essencial à 

manutenção da higidez psicológica do homem”.2  

 
 A importância do meio ambiente de trabalho leva a uma constante e 

crescente preocupação com a busca da promoção do bem-estar e de uma melhor 

qualidade de vida do trabalhador. O Direito do Trabalho como fonte reguladora e 

                                                 
2 GIGLIO, Wagner D. “Perspectivas dos contratos temporários e política de emprego”. in Revista LTr. São 
Paulo: LTr, n.61-12, 1997, p.1605/1607. 
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mantenedora da ordem e da paz no seio das relações jurídicas trabalhistas, tem 

papel fundamental e deve se firmar como veículo de integração das novas 

políticas desenvolvidas para melhorar os padrões de saúde e higiene do trabalho. 

 
O ambiente de trabalho se diversifica, podendo coincidir com o próprio lar do 

cidadão. Silva e Marchi, dois médicos brasileiros especialistas em saúde do 

trabalhador, lembram que: “nos últimos cinco anos o tema ‘qualidade de vida’ tem 

sido fortemente debatido, passando a integrar a cultura das organizações do 

trabalho”.3 

  
Não se pode pensar no Direito do Trabalho, dissociado de elementos como: 

Ordem Socioeconômica, Direitos Fundamentais, Bem-estar Coletivo, Direito 

Tutelar, Saúde e Higiene no ambiente de trabalho, Direitos de Gerações Futuras. 

 

  Considerando esta realidade, urge a necessidade de um cuidado maior com o 

ambiente de trabalho que, para muitos seres humanos, representa a sua 

segunda morada, onde passam grande parte das suas horas diárias. 

 

O bem-estar do trabalhador no seu meio ambiente do trabalho é fator 

preponderante para a melhoria dos níveis de produção e de geração de riquezas, 

assim como para a manutenção, em níveis satisfatórios, da qualidade de vida dos 

trabalhadores. 

 

 

2. Tutela constitucional do meio ambiente do trabalho. 
 

 

 

                                                 
3 SILVA, Marco Aurélio Dias e MARCHI, Ricardo de. Saúde e qualidade de vida no trabalho. São Paulo: 
Best Seller, 1997, p. 7/8. 
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 Segundo José Afonso da Silva, “o legislador constituinte optou por 

estabelecer dois objetos da tutela ambiental: um imediato que é a qualidade do 

meio ambiente, e outro mediato: a saúde, o bem-estar e a segurança da 

população, que se vem sintetizando na expressão ‘qualidade de vida”. 4 

 

A Constituição Federal do Brasil, conhecida como a Constituição “Cidadã”, 

em matéria de meio ambiente, redimensiona a importância em relação ao uso 

deste pelo povo. No bojo do artigo 225, aparece um novo horizonte para que o 

Poder Público e a Sociedade se unam num sistema de cooperação e de 

participação conjunta onde o pensamento comum é voltado para ações concretas 

capazes de promover a melhoria da qualidade de vida no nosso país.  

 

 A Constituição Federal, contemplando novas diretrizes, pede a construção e 

a implementação de uma consistente política de saúde no trabalho. Alguns 

dispositivos constitucionais reforçam este entendimento.  

 

O artigo 7o, XXII, dita o direito à redução dos riscos do trabalho, por meio de 

normas de saúde, higiene e segurança. Este dispositivo, associado ao caput do 

artigo 194, indica a Seguridade Social como um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 

relativos à saúde. 

 

 Neste caminho de diretrizes constitucionais, pode-se ainda fazer referência 

aos artigos 196, 197 e 200, II, colocando a saúde como direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 

dos riscos de doenças e de outras agressões. 

 

                                                 
4 SILVA, José Afonso. Direito constitucional ambiental. São Paulo: Malheiros, 1994, p.54. 
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     Paulo de Bessa Antunes lembra que somos colocados em um ponto de 

“constante reflexão sobre o tema [qualidade de vida e meio ambiente do trabalho] 

em foco”.5  

 

José Afonso da Silva diz que, “a expressão ‘meio ambiente’ vista de forma 

bastante alargada, entra no conceito de ordem social”.6  

 

O Título VIII, da Constituição Federal, contemplando a Ordem Social, reza no 

artigo 193 que esta tem como base o primado do trabalho e, como objetivo, o 

bem-estar e a justiça social. Este Título comporta o Capítulo II, Seção II, que se 

volta ao tema ‘Saúde’. O artigo 200, VIII, inserido nesta seção, expressa 

claramente que: “Ao sistema único de saúde compete... colaborar na proteção 

meio ambiente, nele compreendido o meio ambiente do trabalho”.  

 

 Estes dispositivos demonstram a exigência da ordem constitucional no 

tocante à proteção ao meio ambiente do trabalho. A noção de meio ambiente é 

elástica e envolve o meio ambiente do trabalho. É preciso que, como diz 

Raimundo Simão de Melo, “... se mude a cultura do nosso país, no sentido de que 

o ambiente de trabalho salubre e seguro, seja um dos mais importantes direitos do 

cidadão empregado, a ser respeitado pelo empregador, como ocorre em países do 

primeiro mundo”.7 

 

Os Estados e os Municípios brasileiros tentam adaptar e modernizar as suas 

leis e normas, para atenderem aos anseios da classe obreira em relação ao meio 

ambiente do trabalho. Alguns Estados da Federação se posicionam na vanguarda 

desta nova visão de amparo ao trabalhador no seu ambiente funcional. 
 

                                                 
5 ANTUNES, Paulo de Bessa. Curso de direito ambiental: doutrina, legislação e jurisprudência. Rio de 
Janeiro: Malheiros, 1994, p. 54. 
6 SILVA, José Afonso. Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 15a. Edição, 1998, p.795. 
7 MELO, Raimundo Simão de.  “Segurança e meio ambiente do trabalho: uma questão de ordem pública”. In 
Revista Coad- Adv. Rio de Janeiro: Coad, n.04, 1996, p.19-22. 
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Pode-se observar que estes Estados no Brasil já dispõem, em suas 

constituições, de capítulos especificamente destinados ao meio ambiente, com a 

expressão “ambiente de trabalho”, tais como: 

 

1) Constituição do Estado do Amazonas – Capítulo XI – Do meio ambiente - artigo 

229, caput – “Todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo”. E continua no artigo 229, § 2º “Este direito estende-se 

ao ambiente de trabalho, ficando o Poder Público obrigado a garantir essa 

condição contra qualquer ação nociva à saúde física e mental”.(grifo nosso) 
 

2) Constituição do Estado da Bahia – Capítulo VIII – Do meio ambiente – artigo 

218 – “O direito ao ambiente saudável inclui o ambiente de trabalho, ficando o 

Estado obrigado a garantir e proteger o trabalhador contra toda e qualquer 

condição nociva à sua saúde física e mental”.(grifo nosso).                                                               

 

3) Constituição do Estado de São Paulo – Capítulo IV – Do meio ambiente, 

recursos naturais e do saneamento – Seção I – Do meio ambiente – artigo 191 – 

“O Estado e os municípios providenciarão, com a participação da coletividade, a 

preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente 

natural, artificial e do trabalho, atendidas as peculiaridades regionais e locais em 

harmonia com o desenvolvimento social e econômico”.(grifo nosso). 
     

Com estes dispositivos, vislumbra-se a existência de um início de atenção por 

meio das políticas públicas, em relação à efetivação das normas gerais de âmbito 

internacional e interno. Com isso o ambiente de trabalho é visto como parte 

integrante da proteção a ser dispensada ao meio ambiente geral. 
 

       Fiorillo e Rodrigues asseguram que o trabalho tutelado na Constituição da 

República, “... além de ser o trabalho humano, tem que estar indelevelmente 
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ligado a um aspecto econômico, na medida em que ele, trabalho, é passível de 

valoração social”. 8 Esta afirmação, em harmonia com o artigo 170 da Constituição 

Federal do Brasil, que prima pela valorização do trabalho, demonstra que a ordem 

econômica e social assegura a todos uma existência digna. 

 

Como diz Kelsen:  

“A função de toda ordem social, de toda sociedade – 

porque a sociedade nada mais é que uma ordem social – é 

motivar certa conduta recíproca dos seres humanos: fazer 

com que eles se abstenham de certos atos que, por alguma 

razão, são considerados nocivos à sociedade, e fazer com 

que executem outros que, por alguma razão, são 

considerados úteis à sociedade”. 9  

 

 

 
 O conceito mais abrangente de meio ambiente deve estar intimamente ligado 

ao conceito de ambiente do trabalho, sob pena de se negar à efetivação da tutela 

garantida pelos princípios constitucionais e de se omitir a realização da devida 

proteção dada ao hipossuficiente, princípio básico do Direito do Trabalho.   

 
Hoje se tenta reformular de qualquer forma o nosso diploma legal do trabalho, 

a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Porém as mudanças devem ser feitas 

de forma que não tragam prejuízos aos trabalhadores. A CLT tem, no Capítulo V 

do Título II, uma série de artigos que cuida especificamente da “Segurança e 

Medicina do Trabalho”.  

 

                                                 
8 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco e RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de direito ambiental e 
legislação aplicável. São Paulo: Max Limonad, 1997, p.65. 
9 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado.  Tradução de Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins 
Fontes, 1998, p.21. 
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 A sociedade e autoridades públicas devem tratar a questão como um direito 

constitucional. A saúde do trabalhador adquire status de direito social, perfilando-

se assim como uma dimensão especial dos direitos fundamentais. 
 

 

 

 3. Visão antropocêntrica do meio ambiente.      
 
 

Respeitar o meio ambiente é respeitar os fundamentos e princípios 

republicanos explícitos nos artigos 1º e 3º da Constituição Federal. Promover o 

meio ambiente é promover o bem de todos (artigo 3º, IV), é situar o nosso país 

como Estado Democrático de Direito fundamentado nos valores sociais do 

trabalho (artigo 1º, IV) e no princípio da dignidade humana (artigo 1o, III). 

 
A visão antropocêntrica do meio ambiente é voltada para se conhecerem 

quais são as vantagens obtidas pelo homem quando se protege o meio ambiente 

natural (água, solo, ar, flora e fauna).  Colocar o homem como centro de todo 

trabalho voltado à proteção ambiental é corroborar o objetivo final dos cuidados 

com o meio ambiente.  

 

A finalidade do Estado é promover o bem comum. Por isso, há de se admitir, 

consoante às palavras de Isabella Guerra, que: “Antes do Estado vem o indivíduo. 

Conseqüentemente o Estado deve respeitar o direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança”.10 

 

 Em um mundo globalizado onde se falam de tele-trabalho, robótica e 

informática, observa-se que, conforme o entendimento de Fiorillo e Rodrigues, 

“somente aqueles que possuírem vida com qualidade e saúde, terão condições de 
                                                 
10 GUERRA, Isabella F. Ação civil pública e meio ambiente. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p.76. 
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exercitar os demais direitos humanos, nestes compreendidos, os direitos sociais, 

de personalidade e políticos do ser humano”. 11 

 

Celeste Gomes diz que “da articulação entre ambiente e qualidade de vida 

tem-se que o ambiente é um valor em si, destinado à manutenção da existência e 

o alargamento da felicidade dos seres humanos (visão teleológico-

antropocêntrica)”. 12 

 

 Assim, o meio ambiente do trabalho, sendo o local onde se exerce qualquer 

atividade laboral, deve permanecer ecológica e humanamente equilibrado para 

que se viabilize o pleno exercício dos direitos, inclusive os direitos humanos dos 

trabalhadores.  

    

Éfren Córdova, em 1923, já chamava atenção para o que seria o local de 

trabalho: 

 “O centro do trabalho, quer dizer, o lugar onde o 

trabalhador trabalha e passa uma boa parte de sua 

existência, deveria não somente ser um lugar no qual a 

maquinaria, o equipamento, o sistema elétrico e as 

operações e processos que nele se efetuem tenham o 

maior grau de segurança possível, mas também que 

ofereça um ambiente sadio de trabalho onde haja 

ventilação, iluminação, sem ruído e vibrações e ainda mais 

reúna as condições necessárias para promover o bem-estar 

do trabalhador, para que este realize suas tarefas de 

maneira sossegada e com satisfação”. 13 

 

                                                 
11 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco e RODRIGUES, Marcelo Abelha. Op. Cit., p. 28. 
12 GOMES, Celeste L. S. Pereira. Crimes contra o meio ambiente. Responsabilidade e sanção penal.  São 
Paulo: Oliveira Mendes, 1998, p. 09. 
13 CÓRDOVA, Éfren. O trabalho no mundo socialista de Cuba.  Tradução de Irany Ferreira.  São Paulo: LTr, 
1993, p. 239 / 241. 
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Realizar o bem-estar do trabalhador é antes de tudo fazer com que ele 

trabalhe em lugar limpo, seguro e saudável. O direito do trabalho deve 

salvaguardar o homem trabalhador, afastando-o das inúmeras formas de 

degradação ambiental no seu posto de trabalho, para que ele realize a sua labuta 

com melhor qualidade de vida.  

 

Como afirma Arnaldo Süssekind, “A necessidade de proteção social aos 

trabalhadores constitui a raiz sociológica do Direito do Trabalho e é imanente a 

todo o seu sistema jurídico”. 14 
 

Com o surgimento de doenças ocupacionais e o aumento do número de 

acidentes no trabalho, houve a necessidade da elaboração de normas para 

melhorar este ambiente em seus mais diversos aspectos e segundo Sérgio Pinto 

Martins, o “legislador mostrou-se consciente das modificações tecnológicas e das 

conseqüências na saúde do trabalhador. O direito passou então a determinar 

certas condições mínimas que deveriam ser observadas pelo empregador, 

inclusive aplicando sanções para tanto e exercendo fiscalização sobre as regras 

determinadas”. 15 

 
 Francisco Meton Marques de Lima, diz que o “primeiro aspecto do princípio 

da proteção ao trabalhador é o aspecto físico”.16 

 
A relação “capital-trabalho” é um campo vasto para aplicação e extensão da 

tutela ambiental, pois são diversificadas as formas de trabalho na atualidade e 

todas se relacionam diretamente com meio ambiente.  

 

 
                                                 
14 SÜSSEKIND, Arnaldo. Et  all. Instituições do direito do trabalho. 15ª edição, atualizada por Arnaldo 
Süssekind e João de Lima Teixeira Filho. São Paulo: LTr, 1995, v. 1,  p. 135. 
15 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho.  8ª edição. São Paulo: Atlas, 1999, p.535.  
16 LIMA, F. M. M. Elementos de direito do trabalho e processo trabalhista. 5a. Edição. São Paulo: LTr, 1993, 
p. 48. 
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4. Bem-estar do trabalhador no direito estrangeiro. 
Experiência de alguns países. 

 
  

Sabendo-se que o homem está situado numa posição importante em relação 

ao meio ambiente e que o trabalhador necessita de um meio ambiente de trabalho 

adequado para o desempenho de suas funções, vejamos algumas das 

particularidades sobre o bem-estar no trabalho em alguns países. 

 

A França considera o envelhecimento precoce da população ativa, as doenças 

profissionais e os acidentes de trabalho, os principais obstáculos ao bem-estar e a 

saúde dos trabalhadores. 

 

Segundo a ‘Comissarit General du Plan Economie et Planification’, Órgão 

Francês de Planejamento da Política de Saúde, “as alterações da saúde provêm 

diretamente da atividade profissional e estão apreciadas através das estatísticas 

de acidentes do trabalho e de doenças profissionais. Estas doenças e acidentes 

não traduzem que os problemas de saúde estão particularmente no excesso de 

jornada. O envelhecimento precoce é atualmente um dos maiores problemas do 

Estado, em relação ao Setor Trabalho”.17 

 

Na Venezuela a ‘Ley Orgânica Del Trabajo y su Reglamento’ recomenda que 

o trabalho deve ser realizado sob condições que permitam os trabalhadores 

                                                 
17 Do original : “ Lês altérations de la santé provenant directment de l’activité professionelle prevent être 
apprécieés à travers lês statistiques d’accidents du travail ou dês maladies professionnelles. Lês maladies 
professionneles et lês accidents du travail ne traduisent que partiellement lês probléms de santé et de 
fatigue dus à la charge de travail. La précocité du vieillissement reud mieux compte de cet état de fait”. In 
COMISSARIAT GÉNERAL DU PLAN ÉCONOMIE ET PLANIFICATION.  Contribuitons a une 
prospective du travail. Paris: La Documentation Françoise, 1976, p.76/79. 
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desenvolverem suas atividades com higiene e segurança. Segundo esta Lei, o 

trabalhador, “deve ter tempo suficiente para o descanso, cultivo intelectual e lazer. 

o patrão deverá tomar as medidas necessárias para que o serviço  seja prestado 

em condições de higiene e segurança. Nenhum trabalhador poderá ser exposto a 

ação de agentes físicos, más condições ergonômicas, riscos psíco-sociais, 

agentes químicos biológicos ou de qualquer outra índole, sem ser advertido 

acerca da natureza dos mesmos, dos danos que puderem causar a saúde”.18  

 

 

Na Alemanha a Confederação de associações de Empregadores é partidária 

da adoção de uma única norma trabalhista válida para vários ramos de atividades. 

A Confederação dos Sindicatos estima que os textos legais já existentes são, 

teoricamente, adequados para o bem-estar de milhões de trabalhadores, faltando 

apenas mais insistência na prática da segurança no trabalho e na proteção da 

saúde.19 

 

Nos Estados Unidos da América a legislação tem como meta que o 

trabalhador, em conseqüência do trabalho, não deve sofrer prejuízo algum para a 

sua saúde e nem diminuição de sua capacidade laborativa ou de sua expectativa 

de vida. 

 

O direito de negociação coletiva dos Norte-americanos é muito forte e 

corresponde a uma extensão do direito de organização sindical. Este fato colabora 

para que as medidas de segurança e saúde no trabalho sejam adquiridas, mais 

rápida e facilmente, por meio dos acordos coletivos, ao invés de contratos 

individuais de trabalho. 

                                                 
18 Do original: “ El patrono deberá tomar lãs medidas que fueren necessárias para que el servicio se preste 
em condiciones de higiene Y seguridad . Ningúm trabajador podrá ser expuesto a la acción de agentes 
físicos, condiciones ergonômicas, riesgos sicosociales, agentes químicos, biológicos o de cualquier outra 
índole, sin ser advertido acerca de la naturalza de los mismos, de los daños que pudieren causar a la salud”. 
In MENA, César Augusto Carballo e PRIETO, Humberto Villasmil. Ley Orgânica Del Trabajo y su 
Reglamento. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 1999, p. 58 e 126. 
19 CONFERENCÍA INTERNACIONALE DEL TRABAJO. Condiciones Del Trabajo. Genebra: OIT, 78ª 
Reunião. Inf.IV, 1991, p.4. 
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A OIT diz que “o direito de negociações coletivas é uma extensão do direito de 

organização, e um dos objetivos dos chefes das organizações de trabalhadores e 

empregadores é fixar salários e outras condições de emprego, por meio de acordo 

coletivo ao invés de contratos individuais”20  

 

 

Na Espanha a Constituição exige do Estado uma política ativa em se tratando 

de segurança e higiene no trabalho. O não cumprimento de obrigações 

empresariais vem sancionado administrativamente com multas de diversos 

valores, com a suspensão de atividades ou o fechamento definitivo do 

estabelecimento empregador, em casos de excepcional gravidade. É um sistema 

semelhante ao do Brasil, porém com maior efetividade. 

 

Na Noruega, a lei veda o pagamento por produção nos trabalhos expostos a 

riscos, para evitar que o trabalhador reduza sua atenção quanto ao aspecto de 

segurança, na busca de uma maior remuneração. Estabelece ainda a legislação 

da Noruega, que o trabalhador deve ter oportunidade razoável de promoção 

profissional e pessoal e que o ambiente de trabalho deverá ser completamente 

satisfatório para isto.21 

 

Em Portugal a lei menciona a “realização pessoal e profissional” como meta 

do bem-estar do trabalhador e assegura que o desenvolvimento econômico visa 

também promover a humanização do trabalho em condições dignas de segurança, 

higiene e saúde.  

 

                                                 
20 Do original: “The right to bargain collective is a direct extension of the right to organise, since one of the 
chief aims of workers’ na employers organisations is to fix wages and other condition of employment by 
means of collectives agreements instead of individual contracts of employment”.  In  INTERNATIONAL 
LABOR ORGANIZATION. Freedom of Association. A worker’s education manual . 
Second(revised)editions. OIT: Genebra, 1987, p. 12. 
21 Cf. OLIVEIRA, Sebastião Geraldo. Proteção Jurídica à saúde do trabalhador. 2ª Edição, revista, atualizada 
e ampliada. São Paulo: LTr, 1998, p.97/112. 
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Na Suíça, existem normas muito específicas para proteção do bem-estar do 

trabalhador no seu ambiente de trabalho. Por exemplo, num local de trabalho, 

deve-se preservar o direito de que trabalhadores não fumantes não sejam 

prejudicados pela fumaça dos colegas fumantes, ainda, o trabalhador no seu 

ambiente permanente de trabalho deve estar posicionado de forma que tenha 

sempre uma visão do exterior do local. Outra norma interessante é a que proíbe o 

uso de sistemas de vigilância destinados a controlar o comportamento do 

empregado nos seus locais de trabalho, garantindo dessa forma o seu direito à 

intimidade. 

No Canadá, a legislação faculta ao trabalhador, mediante um atestado 

médico, pedir remoção para execução de outras tarefas, até que seu estado de 

saúde permita o retorno às funções anteriores. 

 

Portanto todos os esforços estão evoluindo no sentido de que as conquistas, 

como o bem-estar do trabalhador, são batalhas vencidas rumo a definitiva 

cidadania, como bem diz Rands: “Assim a perspectiva, também, convida a um 

esforço de uma pesquisa continuada direcionada ao aumento dos efeitos da 

‘cultura da cidadania ativa’, sobre as seguintes transformações sociais que têm 

acontecido sob o rótulo de ‘cidadania conquistada’.22 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Do original: “ Such a perspective, too, invites a continuing research effort targeted at flowing up the effects 
of the ‘culture of active citizenship’ on the ensuing social changes which have been labeled the ‘conquered 
citizenship” . In RANDS, Maurício. Labour Relations and the unionism in contemporary Brazil. Oxford: St. 
Antony’s, 1999, p.26. 



 29

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

 

 

As Doenças Ocupacionais e os Acidentes de 
Trabalho como fatores que dificultam o bem-estar 

do trabalhador. 
  

 

 
1. Características Gerais das Doenças Ocupacionais e o 
direito ao bem-estar do trabalhador. 
            

  
Ao longo da década de 80 até os dias atuais percebe-se uma atualização 

constante dos problemas sanitários e posicionamentos técnicos e políticos ante a 

reorganização do setor saúde. A saúde é vista como responsabilidade do Estado e 

direito a ser conquistado. 
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Nas últimas décadas, tem-se assistido a uma mudança significativa de modo a 

valorizar cada vez mais a presença de um departamento de recursos humanos 

dentro da maioria das empresas, além de “uma mudança do paradigma de um 

controle rígido e coercitivo dos empregados para uma relação de parceria, levando 

sempre em consideração o alcance da satisfação profissional, melhora da 

motivação e recompensa através de planos de carreira”.23 

 
 O Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio das Delegacias 

Regionais de Trabalho tem atuação no que diz respeito à verificação do 

cumprimento das obrigações legais e regulamentares relativas ao ambiente de 

trabalho, dirigidas aos empregadores para redução dos índices de Doenças 

Profissionais e Acidentes de Trabalho. 

 

A legislação de que dispõe o órgão estatal referido para alcançar seus 

objetivos é relevante. Os principais instrumentos jurídicos usados para se 

enquadrar fatos oriundos da relação de trabalho que levam à caracterização de 

Doenças e Acidentes são: 

 

a) A Constituição Federal, artigo 7, XXII. 

b)  Convenções da OIT, relativas a Segurança e Saúde dos trabalhadores, 

(148, 152, 161, 139, 155, 136,119). 

c) Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Capítulo V, artigos 154 a 201. 

d) Normas Regulamentadoras, denominadas NRs, aprovadas 

originalmente pela Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978. São elas: 

1. NR 1 – Disposições Gerais. 

2. NR2 – Inspeção Prévia. 

3. NR3 – Embargos ou Interdição. 

4. NR4 – Serviços especializados em Engenharia de Segurança e 

em Medicina do Trabalho. 

                                                 
23 GUIMARÃES, Liliana A. M. e GUBITS, Sônia. Saúde Mental e Trabalho. São Paulo: Casa do Psicólogo, 
v. I, 1999, p. 21. 
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5. NR5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. 

6. NR6 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI. 

7. NR7 – Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional. 

8. NR8 – Edificações. 

9. NR9 – Programas de Prevenção de Riscos Ambientais. 

10. NR10 – Instalações e serviços em Eletricidade.  

11. NR11 – Transporte, Movimentação, Armazenamento e Manuseio 

de Materiais. 

12. NR12 – Máquinas e Equipamentos. 

13. NR13 – Caldeiras e Vasos de Pressão. 

14. NR14 – Fornos. 

15. NR15 – Atividades e Operações Insalubres. 

16. NR16 – Atividades e Operações Perigosas. 
17. NR17 – Ergonomia. 

18. NR18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção. 

19. NR19 – Explosivos. 

20. NR20 - Líquidos Combustíveis e Inflamáveis. 

21.  NR21 – Trabalho a Céu Aberto. 

22. NR22 – Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração. 

23. NR23 – Proteção Contra Incêndios. 

24. NR24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de 

Trabalho. 

25. NR25 – Resíduos Industriais. 

26. NR26 – Sinalização de Segurança. 

27. NR27 – Registro Profissional do Técnico de Segurança do 

Trabalho no Ministério do Trabalho. 

28. NR28 – Fiscalização e Penalidades. 
29. NR29 – Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no 

Trabalho Portuário. 
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e) Normas Regulamentadoras Rurais (NRR) em número de cinco, que 

disciplinam o artigo 13 da Lei 5.889 de 05 de junho de 1973, editadas 

pela portaria 3.067 de 12 de abril de 1998, relativas à Segurança e 

Higiene no Trabalho Rural. 

 
1. NRR1 – Disposições Gerais. 

2. NRR2 – Serviço Especializado em Prevenção de Acidentes do 

Trabalho Rural – SEPATR. 

3. NRR3 – Comissão Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho 

Rural – CIPATR. 

4. NRR4 – Equipamento de Proteção Individual – EPI. 

5. Produtos Químicos. 

 

Mediante a Portaria n. 17, de 15 de maio de 2001, a Secretaria de Inspeção 

do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego divulga para consulta pública a 

Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, 

Pecuária, Silvicultura e Exploração Florestal, que tem como objetivo fixar os 

preceitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho, 

compatibilizando as atividades ligadas à pecuária, agricultura, exploração florestal 

e silvicultura, com os critérios adotados ao trabalhador em geral, no que tange à 

segurança, saúde e meio ambiente de trabalho. 

 

A finalidade precípua da criação desta NRR é procurar dotar o ambiente de 

trabalho do rurícola de melhores condições básicas, elevando de forma contínua o 

nível de saúde e segurança no setor, assegurando o desempenho de suas 

atividades sem risco, fazendo cumprir normas a ele fixadas, mas principalmente 

observando seu fiel cumprimento por parte dos empregadores. 

 
Não há competência legal da Delegacia Regional para a fiscalização de 

relações e condições de trabalho em várias situações, em especial no Serviço 

Público Direto e autárquicos das esferas municipais, estaduais e federal, no 
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serviço doméstico e  no dos profissionais autônomos em geral. Por isso ainda há 

dificuldade de se fazer uma avaliação de ordem geral dos ambientes de trabalhos. 

 
No Brasil de hoje, segundo Antônio Lopes Monteiro, a “deteriorização dos 

ambientes de trabalho alcançou níveis críticos, gerando um quadro mais 

assustador devido aos efeitos da crise econômica, recessão e desemprego. 

Continua o autor referindo-se ao período que vai de 1983 a 1992 a previdência 

social registrou um total de 9.135.490 acidentados do trabalho. Desses 41.462 

correspondem a mortes; 52.415 a doenças profissionais e 229.412 a 

incapacidades permanentes”. 24  

 

Existem outras doenças, também chamadas moléstias ocupacionais. Algumas 

delas estão vinculadas à comprovação do nexo causal com determinadas 

ocupações. 
 

O decreto 611 de 21 de julho de 1992, em seu anexo II, apresenta a relação 

de atividades que têm nexo presumido com o trabalho, a doutrina denomina estas 

moléstias de ergopatias e tecnopatias, conhecidas como doenças profissionais 

típicas. 

 

Diferenciando-se destas, há as doenças profissionais atípicas que necessitam 

da comprovação do nexo causal com o trabalho, são conhecidas como 

mesopatias. 

 

Uma das doenças ocupacionais que mais atinge os trabalhadores e que serve 

de paradigma para uma constante busca do aperfeiçoamento do aparato legal de 

proteção aos direitos trabalhistas de segurança e saúde, são as Lesões por 

Esforços Repetitivos (LER). 

 
                                                 
24 MONTEIRO, A. L. “Aspectos legais das tenossinovites”. In: CODO, W. e ALMEIDA, Maria C.C. G. LER 
– Lesões por esforço repetitivo-diagnóstico, tratamento e prevenção. (orgs). 4a Edição. Petrópolis: Vozes, 
1999, p. 253.    
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As Lesões por Esforços Repetitivos são caracterizadas como uma 

enfermidade que acontece com os membros superiores, pescoço e ombros. 

Dependendo do estágio de agravamento provocam dores violentas, 

“formigamentos”, perda de força muscular e fadiga, levando na maioria dos casos 

à incapacidade profissional. Em geral os portadores das lesões apresentam, 

sintomas de depressão tais como: desânimo, baixa auto-estima, irritabilidade, 

distúrbios do sono e outros distúrbios. 
 

Esta patologia foi identificada já há algum tempo, assumindo caráter ou status 

epidêmico na década de 50, no século passado no Japão, fato este que coincidiu 

com a intensa renovação tecnológica e as mudanças da organização do trabalho. 

O mesmo fenômeno se viu na Alemanha, Austrália, Inglaterra, Estados Unidos, 

Canadá e países escandinavos, chegando a ser considerada como a epidemia 

dos anos 80. 

 

 

A Legislação brasileira classifica a LER como doença relacionada ao 

trabalho, implicando a necessidade da realização de uma perícia específica, para 

os casos notificados, que busca estabelecer o nexo entre a doença e o trabalho 

exercido pelo portador. 
 

A LER é considerada como um dos mais graves problemas de saúde do 

trabalhador nestes últimos tempos. A denominação LER vem da expressão 

formulada na Austrália em 1984: “repetition strain injuries”, e assumida no Brasil 

pelo INSS como LER, Lesões por Esforço Repetitivo. 

 
O INSS deu a seguinte definição: “Afecções que podem acometer tendões, 

sinóvias, músculos, nervos, fáscies, ligamentos, isolada ou associadamente, com 

ou sem degeneração dos tecidos, atingindo principalmente, porém não somente 

os membros superiores, região escapular e pescoço, de origem ocupacional, de 



 35

forma combinada ou não de uso repetido de grupos musculares, uso forçado de 

grupos musculares e manutenção de posturas inadequadas”. 25 

 
       A LER é hoje um desafio para toda sociedade. Como diz Airton Marinho da 

Silva, “um desafio comunitário, coletivo e internacional, e o Ministério do Trabalho 

tem sua parte importante a oferecer, mas nunca será capaz de, isoladamente, 

conter de forma eficaz, ou inibir a ocorrência de novos casos de patologia. Em 

todos os países onde a saúde do trabalhador é valorizada em nível social, as 

cifras de ocorrência de LER têm espantado órgãos do governo, juristas, médicos, 

entidades sindicais, empresários e toda a população. Os custos financeiros e 

sociais envolvidos, se respeitados efetivamente os direitos individuais e cobradas 

as indenizações correspondentes dos responsáveis, têm motivado intervenções 

de porte nas condições de trabalho. A resposta é provavelmente uma junção de 

esforços, mais que atuações específicas locais e limitadas”.26 
 

      Uma nova terminologia adotada para a LER é a denominação “DORT” que 

significa: Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho. A justificativa é 

que a LER, por ser um distúrbio multifatorial, tem várias causas, sendo assim mais 

apropriado o uso do termo ‘DORT’. Os excessos de movimentos repetitivos de 

membros do sistema osteo-muscular, derivados do exercício de várias atividades 

relacionadas ao trabalho, causam as lesões. 

 

      As DORTs não são doenças agudas. Elas se desenvolvem no exercício 

profissional e o quadro sintomatológico progride, às vezes, irregularmente. Em 

geral, a dor se inicia no final de jornada de trabalho ou quando há esforço maior. 

 

                                                 
25 INSS. Lesões por Esforços Repetitivos: normas técnicas para avaliação da incapacidade. Brasília: MPS, 
ACS, 1997, p.41.  
26 SILVA, Airton Marinho da.  FARIA, Mário Pereira e BAUMECKER, Ivone Corgosinho.  “O papel da 
Delegacia Regional do Trabalho na Prevenção da LER”. In OLIVEIRA, Chrysóstomo Rocha. Et cols. Manual 
Prático de LER. 2a. Edição. Belo Horizonte: Health, 1998, pg. 58. 



 36

      A Evolução destes distúrbios é progressiva, se as condições de trabalho se 

mantém inalteradas, multiplicando-se com freqüência novos sintomas e sinais, 

pela extensão dos agravos a outros grupos musculares. 

 

       Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, a sociedade brasileira 

ainda convive com um alto índice de mortalidade e morbidade por acidentes de 

trabalho e doenças decorrentes do trabalho. Este problema tem trazido danos 

irreparáveis à saúde dos trabalhadores e gerado alto custo social para o Estado e 

a sociedade.  
 
       A mortalidade anual por acidente de trabalho situa-se, hoje em torno de 20 

mortes por 100 mil trabalhadores segurados na Previdência Social. Em 1997, 

cerca de 400.000 trabalhadores sofreram acidentes e doenças relacionadas ao 

trabalho, com um custo direto para o sistema previdenciário e para o sistema de 

saúde, que prestam assistência a estes trabalhadores. 

 
        Os níveis atualmente registrados se estabilizaram nos últimos cinco anos em 

faixas inaceitáveis, porque a maioria das vítimas é constituída por jovens e adultos 

com menos de 40 anos de idade. As condições inadequadas dos ambientes e 

processos de trabalho geram fatores de risco que comprometem a saúde dos 

trabalhadores, contribuindo assim, para aumentar a exclusão social da mesma 

faixa etária de população que já é penalizada por uma situação desfavorável com 

relação a condições de vida e de acesso ao emprego. 

 

 

 

2. Acidente de Trabalho na legislação brasileira. 
Caracterização e importância em relação ao bem-estar 
do trabalhador. 
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A legislação brasileira existente em matéria de segurança e saúde do 

trabalhador é ampla. Inserida nela estão as normas referentes ao Acidente do 

Trabalho. A legislação previdenciária abriga o conceito e as demais diretrizes 

relativas ao Acidente de Trabalho, seguindo os princípios gerais constitucionais, 

dentre eles o acolhido, como direito do trabalhador, no artigo 7o, XXVIII que 

garante o seguro contra acidentes de trabalho, SAT, como encargo do 

empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer 

em dolo ou culpa.27 

 
No campo do Acidente de Trabalho contamos com a lei 6.338/76; a lei 

8.212/91 e 8.213/91 que trata da organização da Seguridade Social, Plano de 

Custeio e Planos de benefícios da Previdência Social e o Decreto n. 3.048/99. 

 

Para a legislação brasileira, o Acidente de Trabalho é aquele que ocorre pelo 

exercício do trabalho a serviço de empresa, ou ainda pelo exercício do trabalho 

dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que 

cause a morte, a perda ou a redução da capacidade para o trabalho, permanente 

ou temporária. Este é considerado o Acidente de Trabalho “Típico”. (artigo 19 da 

Lei 8.213/91). 

 

Existem outras espécies de Acidentes contempladas pela legislação pátria, 

são os chamados Acidentes “Atípicos”. Estes acidentes incluem: as “doenças 

profissionais”, que são aquelas inerentes a uma determinada atividade e as 

“doenças do trabalho” que resulta das condições em que o trabalho é executado. 

Um escriturário que trabalha em um porão insalubre, pode não adquirir uma 

                                                 
27  O SAT, seguro de acidentes de trabalho, é regulamentado pelo Decreto 79.037/76. 
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doença profissional, porém, pode contrair uma doença do trabalho como, por 

exemplo, uma pneumonia. (artigo 20, I e II da Lei 8.213/91). 

 

Outros tipos de acidentes amparados por Lei são os “Acidentes por 

Equiparação”, (artigo 21 da Lei 8.213/91), e são aqueles acidentes ligados ao 

trabalho e que, embora não tenham sido a causa única, contribuíram diretamente 

para o evento danoso. Pode ser também o acidente sofrido no local e no horário 

de trabalho, em conseqüência de: ato de agressão, sabotagem ou terrorismo 

praticado por terceiro ou companheiro; ofensa física intencional, inclusive de 

terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho; ato de imprudência, de 

negligência ou de imperícia de terceiro ou companheiro; ato de pessoa privada do 

uso da razão; desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos; doenças 

provenientes de contaminação acidental do empregado no exercício da sua 

atividade. 

 

Alguns casos de acidentes ficam caracterizados por acontecerem fora do local 

e do horário de trabalho, por exemplo: na execução de ordem ou na realização de 

serviços sob autoridade da empresa; na prestação espontânea de qualquer 

serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito; em viagem a 

serviço da empresa (inclusive estudo), independentemente do meio de locomoção; 

no percurso de casa ao trabalho e vice-versa. 

 

A comunicação do Acidente de Trabalho (artigo 336 do decreto 3.048/99) é 

feita mediante um documento denominado CAT, Comunicação de Acidente de 

Trabalho, feito pelo empregador, até o 1o dia útil seguinte ao acidente. No caso de 

morte do empregado (acidente fatal) a comunicação deve ser feita imediatamente. 

Quando o empregador não faz a comunicação, esta pode ser feita pelo próprio 

acidentado, pelos seus dependentes, pela entidade sindical representante do 

acidentado, pelo médico assistente ou por qualquer autoridade pública. 
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 Dentre os benefícios a que tem direito o trabalhador acidentado, de acordo 

com o artigo 71 do Decreto 3.048/99, está o Auxílio Doença, para os casos em 

que o empregado permaneça incapaz de realizar normalmente suas atividades por 

mais de quinze dias. Este benefício independe de carência junto a Previdência 

Social. O seu pagamento é feito a partir do 16o dia seguinte ao afastamento pela 

Previdência, sendo que o empregador é responsável pelo pagamento do dia do 

acidente e dos quinze dias subseqüentes.  

 

O Auxílio Doença pode ser reaberto, se após o retorno ao trabalho houver 

agravamento ou seqüelas da doença. 

 

O acidentado tem garantido o seu emprego, conforme o artigo 118 da Lei 

8.213/91 e o artigo 346 do Decreto 3.048/99, pelo prazo mínimo de 12 meses, 

após a cessação do benefício. 

 

A questão jurídica levantada nos casos da estabilidade acidentária era se a 

garantia de emprego dependia ou não do prazo de vigência de Norma Coletiva 

aplicada sobre o caso. 

 

Segundo o Acórdão, datado de 04 de fevereiro de 2002, emitido pelos 

Ministros da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal 

Superior do Trabalho, cujo Relator é o Ministro José Luciano de Castilho Pereira, 

julgando os Embargos em Recurso de Revista de número 585974/99, a 

estabilidade no caso de doenças profissionais e acidentes de trabalho não está 

limitada ao prazo de vigência de Norma Coletiva. 

 

 De acordo com a Egrégia Corte Trabalhista: “A Turma entendeu que, 

preenchidos os pressupostos para a aquisição de estabilidade decorrente de 

acidente ou doença profissional, ainda durante a vigência do instrumento 

normativo, goza o empregado de estabilidade após o término da vigência deste. 

Foi invocada a Orientação Jurisprudencial n. 41 desta Corte, dando provimento ao 
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Recurso para assegurar ao Empregado a estabilidade prevista na Norma Coletiva, 

na forma nela regulada, enquanto perdurarem os pressupostos exigidos para a 

garantia do emprego, independentemente do prazo de vigência do instrumento, 

deferindo-lhe a reintegração no emprego com a garantia dos salários vencidos e 

vincendos, desde a data da dispensa”.28 

 

Cabe aqui também fazermos uma pequena referência à distinção entre 

Auxílio-doença (artigos 59 da Lei 8.213/91 e artigo 71 do Decreto 3.048/99) e 

Auxílio-acidente (artigos 86 da Lei 8.213/91 e artigo 104 do Decreto 3.048/99). A 

diferença básica é que o auxílio-doença é devido ao empregado que fica 

incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 

quinze dias consecutivos, em caso de doença. O auxílio-acidente se constitui em 

uma indenização devida ao empregado após a consolidação de lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza. 

 

O acidente de trabalho deverá ser caracterizado administrativamente, pelo 

setor de benefícios do INSS, que estabelecerá o nexo entre o trabalho exercido e 

o acidente. Também poderá ser demonstrado tecnicamente, pela perícia do INSS 

que estabelecerá o nexo de causa e o efeito entre: o acidente e a lesão; a doença 

e o trabalho e a causa da morte e o acidente.29  

 

 

 

3. Orientações da Norma Regulamentadora 17 sobre o 
bem-estar no ambiente de trabalho. 

 

 

 

                                                 
28 Informação obtida através do site do TST , www. tst.gov. br.  Em 06/05/2002. 
29 OLIVEIRA, Aristeu de. Consolidação da Legislação Previdenciária. Regulamento e legislação 
complementar. 7a. Edição. São Paulo: Atlas, 2000. 
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A NR 17 trata da ergonomia. Ela visa estabelecer parâmetros que permitam 

a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 

trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e 

desempenho suficiente.(17.1)30 

 

As condições de trabalho segundo o item 17.1.1, incluem aspectos 

relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, 

aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e a própria 

organização do trabalho.  

 

Para avaliar a adaptação destas condições de trabalho às características 

psicofisiológicas dos trabalhadores, a NR 17 diz que cabe ao empregador realizar 

a análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar no mínimo, as 

condições de trabalho conforme estabelecido nesta norma.(17.1.2) 

 

Os itens 17.2 e 17.3 tratam, respectivamente, do Transporte manual de cargas 

e do mobiliário dos postos de trabalho. Este último faz uma referência a 

preocupação com a ergonomia, como por exemplo: para trabalhos manuais que 

tenham de ser feito de pé ou sentado, as bancadas, mesas, escrivaninhas e os 

painéis, devem proporcionar ao trabalhador, condições de boa postura, 

visualização e operação e devem atender alguns requisitos mínimos. 

 

O item 17.5 trata das condições ambientais de trabalho, que devem estar 

adequadas às características psico-fisiológicas dos trabalhadores e à natureza do 

trabalho a ser executado. Por exemplo: Em locais de trabalho onde são 

executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constante, tais 

como, salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de desenvolvimentos ou 

análise de projetos, dentre outras, são recomendadas condições de conforto.  

 

                                                 
30  MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS. Segurança e Medicina do Trabalho. 47a.Edição. São Paulo: 2000 
p. 223/226. 
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Algumas destas condições são, por exemplo: índice de temperatura efetiva 

entre 20 e 23 graus centígrados; umidade relativa do ar não inferior a 40%; 

velocidade do ar não superior a 0,75 m/s. Outro fator importante é a iluminação 

que deve ser adequada, e uniformemente distribuída, seja ela natural ou artificial, 

geral ou suplementar. 

 

A NR 17 exige também uma organização do trabalho adequada às 

características psicofisiológicas dos trabalhadores. Daí a importância desta NR no 

sentido de se promover à saúde dos trabalhadores, prevenindo os acidentes e as 

doenças profissionais.  

 

Hoje, quando se trata de Ergonomia, as empresas devem dispor dos Serviços 

e Departamentos especializados em saúde do trabalhador. As palavras “higiene e 

segurança” ficam muito restritas à conservação de saúde. O termo, “medicina e 

segurança”, torna-se mais abrangente, e vem sendo mais usado, indicando 

também além da conservação, a prevenção e a cura de certas doenças.  

 

Esta realidade reforça o pensamento sobre uma preocupação maior, no 

sentido de que o maior patrimônio da empresa é o conjunto dos trabalhadores. A 

empresa que tem um quadro funcional vivendo em harmonia, com saúde, lazer e 

bem-estar, com certeza conseguirá auferir mais lucros. Por isso quando se cuida 

da prevenção, além da conservação e tratamento, a empresa está oferecendo 

melhores condições de vida aos seus trabalhadores. 

 

Algumas empresas estão obrigadas a manter os Serviços Especializados de 

Segurança e Medicina do Trabalho, SESMT (artigo 162 da CLT), com a exigência 

da presença de profissionais especializados.  

 
Esta norma não vem sendo, na maioria das vezes, respeitada. O empregador, 

de um modo em geral, ainda não se conscientizou de que, o empregado é o seu 

maior patrimônio. Por isso falha neste ponto. 
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O exame médico, por exemplo, é uma das medidas preventivas da medicina 

do trabalho. As empresas têm se preocupado com este importante meio de 

prevenção de doenças ocupacionais e sistêmicas. Porém ainda falta muito para 

que se atinja uma maior conscientização. 

 

Efetivamente, o avanço nos estudos e pesquisas sobre a prevenção na saúde 

e segurança no trabalho tem ensinado que a extensão do contato do indivíduo 

com certas atividades ou ambientes, é elemento decisivo à configuração do 

potencial efeito insalubre de tais ambientes ou atividades. 

 

Maurício Godinho Delgado, a respeito desse problema traz como reflexão, por 

exemplo, que “a redução da jornada de trabalho em certas atividades ou 

ambientes, constitui-se em medida profilática, importante no contexto atual”. 31 

 

 

 

4. CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e 
o bem-estar dos trabalhadores.  
 

 

 

De acordo com o artigo 163 da CLT, é obrigatória a constituição de uma 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), conforme as instruções do 

Ministério do Trabalho e Emprego que estão contidas na NR 5 da Portaria n. 

3.214/78, para as empresas urbanas e na NR 3 para as empresas rurais. 

 

Todas as empresas, privadas ou públicas e órgãos da administração direta ou 

indireta, que possuam 50 ou mais empregados, regidos pela CLT, estão obrigados 

                                                 
31 DELGADO Maurício Godinho. Jornada de Trabalho e descansos trabalhistas. 2a. Edição revista, 
reelaborada e atualizada.  São Paulo: LTr, 1998, pg.20/22. 
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a organizar a C IPA. Para as empresas rurais o número de trabalhadores exigidos 

para o funcionamento de uma CIPA é de 20 empregados. 

 

O objetivo da CIPA é observar e relatar as condições de risco nos ambientes 

de trabalho, e solicitar as medidas para neutralizar os riscos existentes. Ela 

também discute os acidentes ocorridos, assim como procura medidas orientando 

os trabalhadores para a prevenção dos infortúnios. 

 

A CIPA é um órgão paritário, composto de representantes da empresa e dos 

empregados. Os representantes do empregador, titulares e suplentes, serão por 

ele designado, anualmente, entre os quais, o presidente da CIPA. Os 

representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio 

secreto pelos interessados, independentemente de serem sindicalizados, entre os 

quais estará o vice-presidente da CIPA. 

 

As CIPAS têm papel fundamental na promoção do bem-estar dos 

trabalhadores.Elas auxiliam as empresas a cumprir as normas de segurança e 

medicina do trabalho. As CIPAS também facilitam o exercício da fiscalização dos 

ambientes de trabalho. 

 

O artigo 10, II, a do Ato das Disposições Transitórias Da Constituição Federal 

de 1988, veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa daqueles empregados que 

sejam eleitos para cargo de direção das CIPAS, desde o registro de sua 

candidatura até um ano após a final de seu mandato. Esta garantia trata-se de 

uma estabilidade provisória. 

 

O trabalhador eleito para a CIPA será o vice-presidente dessa Comissão, já 

que a presidência da comissão é destinada ao representante do empregador. 

Assim, o preceito constitucional só alcança o vice-presidente. 
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Os outros trabalhadores, membros das CIPAS, não exercem cargos de 

direção, contudo, estão protegidos de acordo com o artigo 165 da CLT, pela 

garantia de emprego até o término dos seus mandatos. Esta garantia é extensiva 

aos suplentes.  

 

 

 

5. Dados jurisprudenciais em matéria de 
caracterização das doenças ocupacionais. 

 
 

José de Oliveira32, cita alguns dados jurisprudenciais que servem para se ter 

uma noção sobre o pensamento predominante dos nossos tribunais quanto as 

doenças ocupacionais. 

 

As ementas serão citadas conforme se apresenta na obra supracitada. 

Algumas indicam o número pelo qual estão representadas na Revista dos 

Tribunais, repositório oficial de julgados, em outras se encontram mais alguns 

dados relativos aos Tribunais de origem. 

 

 
a) “Existe nexo causal quando o obreiro é acometido por doença 

que eclodiu ou se agravou em virtude do ambiente onde ele 
exerce suas funções” (RT,606;168) 

 

b) “A admissão de obreiro portador de bronquiectasia (tensão na 
garganta, dilatação dos brônquios devido à obstrução e 
infecção crônicas) em serviço agressivo é causa para que o mal 

                                                 
32 OLIVEIRA, José de. Acidentes do trabalho. Teoria e prática jurisprudencial. 3a. edição, atualizada e 
ampliada.São Paulo: Saraiva, 1997, p.98. 
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seja considerado de origem laboral, impondo à Previdência, o 
dever de reparação específica” (RT,607:130) 

 
c) “A sinusite maxilar tem a mesma natureza (ocasionada por 

vírus, bactérias, fungicidas e irritações advindas de ar 
confinado, fumaça de grandes aglomerações), cumprindo 
ressaltar que a inalação de aerodispersóides altera a mucosa 
nasal, diminuindo a resistência orgânica com o 
desenvolvimento favorável de germes próprios desta doença” 
(atividade: polidor de peças de automóveis). Nexo direto. (Ap. 
Sum. 194.388-1, 7a. câm., J. 30.12.1986 – Rel. Guerrieri Rezende, 
JTACSP, 103:172). 

 
d) “Os ruídos excessivos causam influência perniciosa no sistema 

nervoso central, determinando alterações de ondas alfa no 
eletroencefalograma, aumento de pressão do liquor raquiano, 
desordens físicas, dificuldades mentais e emocionais, dentre as 
quais a irritação e fadiga, indiscutível o nexo entre a epilepsia e 
o trabalho realizado sob tais condições” (JTACSP, Revista dos 
Tribunais, 88:344). 

 
e) O stress, comum em trabalhos exaustivos e em ambientes 

insalubres, e principalmente em condições especiais e 
excepcionais sob intenso calor e barulho ensurdecedor, é causa 
direta para eclosão de anormalidade paroxística difusa, donde a 
natureza infortunística da moléstia “(JTACSP, Saraiva, 76:255)”. 

 
f) “A escoliose não é forçosamente uma anomalia de cunho 

congênito e hereditário. Ela pode ser fruto também de uma ação 
traumática direta sobre a região de articulação ou de má postura 
adquirida na infância, na juventude e no próprio trabalho” (Ap. 
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s/ R ev. 219.290, 7a. câm. , 2o TACSP, J. 27.06.1989, Rel. 
Guernieri Rezende). 

 
g) “É de conhecimento cediço que o trabalho insalubre e pesado, 

que exige esforços de grande dispêndio de energia, acarreta 
anormal sobrecarga cardíaca, incompatível com a insuficiência 
cardiovascular, que acomete os chagásicos” (JTACSP, Saraiva, 
76:318). 

 
h) “Padecendo o autor de dermatite de contato com óleo de corte e 

óleo mineral, deve ser afastado do ambiente de condições 
agressivas e indenizado com auxílio-acidente” (RT,667:126). 

 
i) “O contato com o pentaclorofenol (Pó da China), ocasiona 

alterações dermatológicas irreversíveis, possibilitando a 
concessão de benefício acidentário, sendo as lesões 
classificadas como acne dos hidrocarbonetos, inclusive a 
hepatite, autorizando a conclusão da existência de incapacidade 
laborativa e a concessão do auxílio-acidente. (JTACSP, Revista 
dos Tribunais, 122:277; RT, 651:109)”.  

 
j) “O benzeno pode provocar reações hiperplásticas da medula 

óssea que conduzem à leucemia e a elevadas taxas de 
aberrações cromossômicas. Nesse sentido tem-se concedido o 
benefício acidentário aos portadores de leucopenia, importando 
o afastamento do trabalhador do ambiente laborativo. Em caso 
de axposição ao benzeno” (Ap. Sum. TACSP, 193.841, 6a. Câm., 
J. 18.12.1984, Rel. Juiz Ralpho Oliveira). 

 
k) “embora basicamente seja um mal de origem heredo-

constitucional, a esquizofrenia pode ser agravada e eclodir em 
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razão de fatores exógenos, como determinadas condições de 
trabalho” (Ap. Sum. 120.415-8, 8a. Câm., JTACSP, 20.08.1985, 
Rel. Juiz Martinez Costa). 

 
Todos estes dados jurisprudenciais indicam que os nossos Tribunais vêm a 

cada dia dando mais atenção as demandas que são oferecidas pelos 

trabalhadores e que as decisões levam a confirmação de que o direito ao bem-

estar no ambiente de trabalho está cada vez mais consubstanciado e protegido. 

 

Há uma tendência dos Tribunais no sentido de se facilitar à implementação da 

defesa do meio ambiente do trabalho e da saúde do trabalhador, direitos 

explicitamente assegurados na Constituição Federal de 1988. 

 

As ações originárias destes acórdãos quase sempre foram iniciadas mediante 

denúncias do Ministério Público, consubstanciadas na precariedade das condições 

do ambiente de trabalho e no descumprimento e não observância por parte das 

empresas das normas de segurança e saúde. 

 

A maioria destas decisões foram proferidas por Tribunais da Justiça Comum, 

porém induvidosamente a prestação jurisdicional é de índole trabalhista, 

suscitando, em alguns momentos, um possível conflito de competência entre  

aquela Justiça e a Especializada Trabalhista. 

 

A respeito desta polêmica o Supremo Tribunal Federal e o egrégio Tribunal 

Superior do Trabalho, decidiram que a Justiça do Trabalho é a competente para 

apreciar normas referentes ao meio ambiente do trabalho.  
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CAPÍTULO III 
 
 

 

 

 

A questão da Responsabilidade em acidentes e 
doenças profissionais.  

 
 

“Atualmente, o maior desafio não é mais o reconhecimento do direito à saúde do 
trabalhador, já que as normas jurídicas a respeito são numerosas e suficientemente 

claras para proclamá-lo. A luta que deverá ser travada é para que esse direito, já 
consagrado objetivamente venha a incorporar-se na realidade dos ambientes de 

trabalho, no dia-a-dia do trabalhador”.33 

 
 

1. De quem é a responsabilidade? 

 

                                                 
33 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo. Proteção Jurídica à saúde do trabalhador. 2a. Edição revista, ampliada e 
atualizada. São Paulo: LTr, 1998, p. 325. 
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Dispositivos constitucionais referentes ao bem-estar do trabalhador no seu 

meio ambiente de trabalho, como o artigo 7o, XXII, não deixa pairar dúvidas 

quanto aos direitos dos trabalhadores à melhoria de sua condição social, inclusive 

com a redução dos riscos inerentes ao trabalho.  

 

Indo mais além, a Constituição da República Federativa do Brasil, resguarda o 

direito ao Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem 
excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em culpa ou 
dolo. (grifo nosso). 

 

Daí se conclui que o empregador é o responsável pelo ressarcimento do 

empregado e seus familiares por perdas e danos a que deu causa. 

 

A Previdência Social, em boa parte, é custeada pelas contribuições das 

empresas, sobre a folha salarial. Assim, diretamente por meio da indenização no 

caso de culpa ou dolo, ou indiretamente, mediante benefícios prestados pela 

seguridade social, o empregador deve ser o responsável nos casos de infortúnios 

que, por acaso, venham a acometer os seus empregados. 

 

As empresas são as primeiras responsáveis pela execução de medidas de 

prevenção aos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Elas adotam 

mecanismos que a lei lhes determina, como os explícitos nos artigo 157 da 

Consolidação das Leis do Trabalho, obrigando ao cumprimento das normas de 

segurança e medicina do trabalho, conscientizando trabalhadores para os 

cuidados que devem ser tomadas no sentido de se evitar acidentes e doenças e 

facilitando a fiscalização do órgão competente. 

 

Sabemos que a responsabilidade civil ocorre na aplicação de medidas que 

obriguem uma pessoa a reparar o dano moral ou patrimonial causado a terceiros 
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em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por 

alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal. 

 

O acidente de trabalho e as situações equiparáveis acarretam várias 

conseqüências jurídicas para o empregador, entre elas a de maior repercussão 

econômica é a indenização ao acidentado e seus dependentes. 

 

O empregado acidentado pode receber benefícios da Previdência Social 

cumulados com as reparações decorrentes da Responsabilidade Civil. 

 

Segundo Oliveira:  

 

“não basta tão somente fornecer aos empregados os 

equipamentos de proteção individual. Haverá culpa no 

acidente ou doença ocupacional se o empregador ou seus 

prepostos não diligenciarem na exigência do uso de tais 

equipamentos e nas medidas necessárias para que o 

trabalho seja prestado em condições saudáveis. Qualquer 

descuido ou negligência do empregador, quanto ao 

cumprimento das normas de segurança, higiene e saúde do 

trabalhador, pode facilmente caracterizar a culpa e ensejar o 

pagamento das indenizações decorrentes”. 34 

 

A culpa concorrente do acidentado, quando caracterizada, não exclui a 

responsabilidade civil da empresa, mas pode reduzir o valor da indenização.  

 

Este princípio da concorrência na culpa tem aplicação na hipótese em que o 

trabalhador que sofreu o acidente ou contraiu a doença ocupacional também 

contribuiu com sua negligência, imperícia ou imprudência.  

                                                 
34 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo. Proteção jurídica à saúde do trabalhador. 2a Edição. São Paulo: LTr,1998, 
p.325. 
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A Constituição Federal, inovando em relação à Súmula 229 do Supremo 

Tribunal Federal, que exigia a culpa grave do empregador, diz que agora qualquer 

que seja o grau de culpa, grave, leve ou levíssima, o direito do trabalhador a 

indenização está assegurado. 

 

No caso das terceirizações a responsabilidade é da chamada “empresa-mãe”, 

ou seja, a responsabilidade final não se transmite a empresa terceirizada, pois o 

benefício final é sempre da empresa principal.  

 

Em relação à Responsabilidade Criminal, o Código Penal Brasileiro 

contempla, no artigo 129, a proteção geral sobre a integridade física e a saúde das 

pessoas. Condutas culposas caracterizam o tipo penal deste artigo. Por exemplo, 

agentes responsáveis pela segurança e saúde no trabalho, como engenheiros, 

médicos e fiscais, sendo negligentes, imprudentes ou agindo com imperícia 

podem facilitar o acontecimento de um acidente ou favorecer o aparecimento de 

doenças. Em caso de morte, recorre-se ao artigo 121 do Código Penal. 

 

O agente também pode assumir conduta dolosa, quando prevê o resultado, 

porém não se importa que o dano venha a acontecer, cometendo assim o dolo. 

Por exemplo, o médico do departamento de saúde de uma empresa faz o 

diagnóstico de uma doença em um trabalhador e, mesmo sabendo que se aquele 

trabalhador continuar exercendo a mesma atividade poderá agravar o seu quadro, 

nada faz para removê-lo daquela função, estará ele praticando uma conduta 

dolosa. 

 

 

As empresas devem atentar para uma prática que já vem se consolidando no 

nosso ordenamento. Trata-se da Ação Regressiva que pode ser promovida pela 

Previdência Social contra a empresa, quando esta não se preocupa com normas 

de prevenção ou não cumpre determinações legais referentes ao processo 
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administrativo acidentário. Estas ações visam ao ressarcimento de todas as 

despesas feitas com o segurado. 

 

O INSS também pode ser pólo passivo de ações em que o trabalhador busca 

o reconhecimento de seus direitos. Quando a empresa toma todas as providências 

legais,e mesmo assim o trabalhador se sente prejudicado, ele pode acionar o 

INSS, que é o segurador obrigatório. Esta ação corre na Justiça Comum. 

 

 

 

 

2. Benefícios previdenciários relativos à Saúde do 
Trabalhador. 

 
 

a) Auxílio-doença acidentário nos casos de: 

- Empregado afastado para tratamento médico por intermédio do INSS, 

em razão de acidente de trabalho; 

- Pessoa com incapacidade temporária e total; 

- Corresponde pela Lei 9.032/95 a 91% do salário de benefício; 

- Devido a partir do décimo-sexto dia do tratamento até a alta médica; 

- Os primeiros quinze dias de trabalho são remunerados pelo 

empregador. 

 

b) Benefício continuado por incapacidade parcial e permanente de 

acordo com a Lei 6.367/ 76. 

- é um auxílio suplementar de 20%, quando existem seqüelas de pouca   

intensidade e que não impedem o empregado de exercer as mesmas 

atividades que exercia ao tempo do acidente. 
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- Este auxílio chega a 40% se as seqüelas determinam o afastamento e 

disso ocorre mudança de função do trabalhador. 

 

c) Benefício continuado por Incapacidade parcial e permanente de 

acordo com a Lei 8.213/91. 

- Corresponde a um auxílio de 30% quando não impede o exercício 

de atividades que o trabalhador antes exercia, porém enseja 

demanda de maior esforço. 

 

d) Benefício em continuidade por incapacidade parcial e permanente da 

Lei 9.032/95. 

 

e) Aposentadoria. 

 

f) Pensão por morte acidentária. 

 

 

No caso de doenças profissionais Típicas ou Tecnopatias, os agentes 

causadores estão relacionados no anexo I do Decreto n. 7.937/76, anexo II do 

Decreto n. 357/91 e anexo II do Decreto 2.172/97. 

 
Iuang Yuh Yu diz que, “o empregado deve provar que exercia a atividade 

geradora da alegada doença profissional durante o período razoável de tempo a 

determinar o seu surgimento. Decerto que varia conforme a atividade 

desenvolvida, a extensão do tempo de contato com a matéria prima e a resistência 

orgânica de cada trabalhador, não sendo possível estabelecer de forma objetiva o 

período de submissão do acidentado a esse ambiente para que se determine 

categoricamente, o aparecimento da doença. O nexo causal é presumido”. 35 

 

                                                 
35 YU, Iuang Yu. Ação Acidentária. 2a. Edição. São Paulo: Atlas, 1999, p. 24. 
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Como se presume que o trabalhador tenha entrado sadio na empresa, pois 

normalmente se exige atestado médico ou se submete a exame médico da própria 

empresa, basta que a demandante prove que em seu ambiente de trabalho ou em 

suas atividades laborativa estava em contato com um ou mais dos materiais 

elencados em lei, e que é portador da doença dela decorrente para ter o seu 

direito acidentário reconhecido. Portanto nas Tecnopatias ou doenças Típicas, o 

nexo causal é presumido, pois há previsão legal. Exemplo: a leucopenia causada 

pela aspiração do benzeno. 

 

Entretanto nas Mesopatias, ou doenças Atípicas o nexo etiológico não é 

presumido. O ônus da prova cabe ao autor, pois não há previsão legal. Como 

exemplo cita-se uma doença causada pelo ruído intenso e constante ao longo da 

jornada de trabalho, que é a disacusia neurosensorial bilateral, doença esta que 

atinge a audição do trabalhador. 

 

No caso da LER ou DORT, o ônus da prova também é exigido, especialmente 

nas tenossinovites de digitadores e datilógrafos.  

 

Os demandantes na Justiça devem solicitar a vistoria dos ambientes de 

trabalho, a confirmação do tipo de atividade exercida e o tempo a que estão 

submetidos durante a jornada de trabalho. 

 

Na perícia médica, ainda que os trabalhadores tenham alguma predisposição 

para a doença constatada, deverá ser esclarecido se ela surgiu de forma precoce, 

ou se, mesmo já portador, o trabalho teria contribuído para tanto em razão do 

tempo de exposição. 

 

A Responsabilidade Civil do empregador se concretiza mediante uma 

indenização, que pode assumir diversas formas. Pode ser o pagamento de uma 

importância única a título de danos morais e materiais, pode revelar a forma de 
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pensão vitalícia geralmente igual ao grau de incapacidade, pode ainda se 

constituir numa pensão à viúva e aos filhos em caso de morte. 

 

 

 

3. Competência para o reconhecimento do direito a 
possíveis indenizações acidentárias. 

 

  

 

A Competência seja para reconhecer o direito em sí, seja para revisão de 

valores pagos como indenização acidentária, será sempre da Justiça Comum 

Estadual.  No âmbito da Justiça Especializada Trabalhista, apenas numa 

reclamatória pode-se declarar incidentalmente se houve ou não acidente do 

trabalho. 

 

Segundo Campos e Campos, “tudo aquilo que diz respeito a acidente do 

trabalho, dentro do normal risco da atividade laborativa é regido pela Lei de 

Acidentes, pois, dispensa o lesado de demonstrar na via ordinária a culpa do 

empregador. A Teoria do Risco em matéria infortunística foi acolhida em benefício 

do trabalhador e não do empregador. Objetiva trancar outra via para não impor, 

àquele que a lei considere mais fraco, a obrigação de provar. Esse raciocínio não 

pode levar à afirmação de que em nenhuma hipótese, o lesado terá uma outra via 

que não a acidentária”.36 

 

Tudo que ocorrer dentro do risco normal do trabalho, é matéria puramente 

acidentária. Aquilo que extravasa a simples risco profissional cai no domínio da 

Responsabilidade civil. 

 

                                                 
36 CAMPOS, J. L Dias e CAMPOS, A. B. D. Responsabilidade penal, civil e acidentária do trabalho. 
3aEdição ampliada e atualizada. São Paulo: LTr, 1992, p.26.   
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Se não houvesse a legislação especial para o acidente do trabalho, o operário 

poderia pedir a indenização pelo direito comum. 

 

A Ação Acidentária por sua natureza alimentar é compulsória e a de 

Responsabilidade Civil é indenizatória, visando restabelecer a situação existente 

anterior ao dano. 

 

Em razão de o seu caráter alimentar, a ação acidentária é intentada no foro do 

domicílio ou residência do acidentado, com base no artigo 100, II do Código de 

Processo Civil Brasileiro. 

 

A indenização em caso de acidentes poderia ser possível por meio das vias 

administrativas. Portanto, usando o bom senso, não haveria necessidade de o 

segurado recorrer à justiça. A lei previdenciária é bem clara no que se refere ao 

direito à indenização, ao tipo de benefício, aos valores e cálculos. O que faz 

geralmente o lesado recorrer à via judicial é o fato de que alguns casos, como por 

exemplo, o de invalidez parcial, nem sempre são aceitos pela perícia médica, e 

por outro lado existe a dificuldade da comprovação do nexo etiológico.  

 

Em alguns casos como a LER, existem dificuldades por parte das empresas 

para emitirem as Comunicações de Acidentes de Trabalho (CAT), e por isso, 

quase sempre, o trabalhador acometido pela doença, recorre à justiça. 

 

Hoje em dia é crescente o debate a respeito do sistema de seguros. A 

Seguridade oficial sofre a ameaça de dar lugar à iniciativa privada. 

 

Em alguns países, a Seguridade oficial deu lugar a Previdência Privada. No 

nosso país a previdência privada complementar já movimenta cerca de 20 bilhões 

de reais entre bancos e seguradoras. 
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Para muitos, os planos privados são mais sofisticados, mais inteligentes, mais 

rentáveis, mais modernos, mais seguros, constituindo-se verdadeiros planos de 

capitalização em detrimento a repartição complicada e o fraco sistema atuarial que 

se verifica no INSS. 

 

O Segurador obrigatório dos trabalhadores é o Instituto Nacional do Seguro 

Social, INSS, que atende às vítimas prestando-lhes os benefícios decorrentes de 

infortúnios laborais. 

 

José Pastore fala da existência de “Seguradoras privadas em matéria 

acidentária e elas desempenham um papel importante nas decisões empresariais 

voltadas à prevenção de acidentes e doenças do trabalho”.37 

 

As Seguradoras são intermediárias entre os empregados e empregadores. 

 

 

 Neste campo, o interesse do movimento sindical procura, por meio das 

negociações, assegurar a melhor condição possível para proteger a saúde de 

seus filiados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 PASTORE, José. Oportunidades de trabalho para portadores de deficiência. São Paulo:LTr, 2000, p. 109. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

 

 

 

A promoção do bem-estar no meio - ambiente de 
trabalho. 
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1. O Sistema Único de Saúde e a proteção ao meio 
ambiente de trabalho. (artigo 200,VIII da Constituição da 
República.) 
 
 

A Constituição da República Federativa do Brasil contém vários dispositivos 

destinados a viabilizar e dar condições ao pleno exercício do direito à saúde e 

bem-estar dos trabalhadores, em seu ambiente de trabalho.  O artigo 200 da 

Constituição condicionou a realização das chamadas Leis Orgânicas da Saúde, 

que são as leis 8.080/90 e 8.142/90, o decreto 99.438/90 e as Normas 

Operacionais Básicas (NOB). Estas normas dão consistência prática aos 

princípios e às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecidas pela 

Constituição Federal (artigos 198 c/c 200). 

 
O SUS constitui o meio pelo qual o Poder Público cumpre o seu papel como 

promotor da Saúde Pública. Rege-se este sistema pelos princípios da 

descentralização, com direção única em cada esfera do Governo; pelo princípio do 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas; e pelo 

princípio da participação da comunidade, confirmando seu caráter de direito social 

pessoal e coletivo.  

 
No meio ambiente de trabalho, o SUS deve atuar como promotor da saúde e 

da melhoria da qualidade de vida do trabalhador, controlando o nível de saúde nos 

locais de trabalho, fiscalizando e aperfeiçoando as prestações sanitárias. 

 

      Fortes instrumentos para realização dos objetivos do SUS são as Normas 

Operacionais Básicas (NOB), que são atos administrativos do Ministério da Saúde 

e servem para definir estratégias e movimentos táticos para operacionalização 

deste Sistema Unificado. 
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A NOB-96, no tópico relativo ao Campo de Atuação à Saúde, define três 

grandes vertentes e entre elas destaca-se o item “Das Intervenções ambientais, 

no seu sentido mais amplo, incluindo as relações e a condição sanitária no 

ambiente de vida e de trabalho”. 

 

      Como estratégia, a NOB-96 destaca a reorientação e a implementação de 

sistemas de vigilância sanitária, alimentar e nutricional nas atividades relativas à 

saúde do trabalhador. A prioridade se dá ao caráter preventivo diante dos três 

níveis de atenção à saúde: o da promoção, o da proteção e o da recuperação.  

 

 

A este conjunto somam-se projetos no campo ambiental voltados às 

atividades de vigilância sanitária e epidemiologia. A NOB-96, como norma gestora 

deste planejamento, ”identifica papéis básicos para atuação em nível municipal, 

por exemplo, sem esquecer o do apoio logístico e estratégico das outras esferas 

federal e estadual”.38 

      

     Este aparato jurídico - institucional também revigora o atendimento das 

exigências internacionais. A Conferência Internacional do Trabalho, órgão da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), que traça as diretrizes básicas a 

serem observadas no âmbito internacional quanto à política social, vem, ao longo 

dos anos, adotando várias convenções, tratando da segurança e higiene do 

trabalho. 

     

      Estes instrumentos evoluíram e de forma mais abrangente foi aprovada uma 

resolução sobre a ação da OIT em matéria de condições e meio ambiente de 

trabalho, culminando com a aprovação, pelo Conselho de Administração, do 

“Programa Internacional para a melhoria das condições e Meio Ambiente do 

                                                 
38 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Norma Operacional Básica – NOB-SUS-96. 1a edição. Brasília: Ministério da 
Saúde, 1997, p.05/36. 
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Trabalho” (PIACT), constituindo-se, como ressaltou Süssekind, num dos “pontos 

mais altos dos programas de cooperação técnica da Organização”. 39 
 

A OIT, a partir deste Programa, passou a entender que a melhoria do meio 

ambiente de trabalho é um problema global cujos diferentes fatores, além de 

influírem sobre o bem-estar físico e mental dos trabalhadores, estão inter-

relacionados.  

 

Como exemplo de perigos físicos no local de trabalho e no meio ambiente 

imediato, acham-se o calor, as radiações, a poeira, as contaminações 

atmosféricas, os ruídos, a pressão, o ar, as vibrações, as máquinas perigosas e as 

substâncias químicas perigosas ou explosivas.  

 
Os diversos países que integram a Comunidade Internacional, por meio deste 

programa integrado de saúde do trabalhador, deve adaptar as instalações e 

métodos de trabalho às atitudes físicas e mentais dos obreiros, mediante o uso 

dos princípios da ergonomia, prevenindo fatores que venham a prejudicar o 

equilíbrio e o bem-estar do trabalhador. Isto demonstra a eficácia social das 

normas em geral e da OIT em especial. 

 

O SUS está legitimado a seguir as regras de promoção da saúde, que o direito 

do trabalho edita em nível nacional e internacional. O canal da saúde é tão 

importante que a Convenção da OIT de n. 160 substituiu a antiga expressão 

“serviços de medicina do trabalho” por “serviços de saúde no trabalho”. O artigo 1º 

desta Convenção chama atenção sobre os requisitos necessários “para 

estabelecer e conservar um meio ambiente de trabalho seguro e são, que 

favoreça uma saúde física e mental ótima em relação com o trabalho, assim como 

                                                 
39 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. 2ª edição. Atualizada e ampliada com as 
Convenções da OIT ratificadas pelo Brasil. São Paulo: LTr, 1987, p. 313. 
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a adaptação do trabalho às capacidades dos trabalhadores, tendo em conta o seu 

estado de saúde física e mental”.40 

 

 Direito Ambiental mais uma vez se entrelaça ao Direito do Trabalho mediante 

um outro direito social, o direito à Saúde. É prioridade a busca do equilíbrio 
ecológico ambiental, por isso não se deve desprender o meio ambiente do 

trabalho do contexto geral de proteção ambiental. Como questiona Júlio César de 

Sá da Rocha, “Como defender a natureza, esquecendo a natureza humana?”. 41 

 

 
 

2. O Ministério Público e a proteção ao bem-estar no 
ambiente do trabalho. 

 

 

 
Para a Constituição da República, a proteção ao meio ambiente do trabalho 

tem natureza vinculada à proteção da saúde e segundo Fiorillo é “direito de todos,  

e está tutelada pelas normas instrumentais destinadas à proteção de aludidos 

interesses difusos”. 42 

 

 Para Antunes, interesse difuso “é o juridicamente protegido reconhecido de 

uma pluralidade indeterminada ou indeterminável de sujeitos que potencialmente 

pode incluir todos os participantes da comunidade geral de referência”.43 

 

                                                 
40 Idem, p. 315. 
41 ROCHA, Júlio César de Sá da. Direito ambiental e meio ambiente do trabalho (Dano, Prevenção e 
Proteção Jurídica). São Paulo: LTr, 1997, p. 102. 
42 FIORILLO, C.  Antônio P. A Ação Civil Pública e a defesa dos interesses difusos no processo civil  
brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p.98. 
43 ANTUNES, L. F. Colaço.  A tutela aos interesses difusos em direito administrativo. Coimbra: Almeida, 
1988, p.20/21. 
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Os conflitos envolvidos com os chamados interesses difusos e coletivos têm 

por característica fundamental a plurilateralidade, pois atingem interesse 

relacionado com diversos campos da sociedade e com várias formas de 

normatividade jurídica.  

 

Quando os trabalhadores defendem e buscam as melhorias das condições 

ambientais de trabalho com a efetivação das medidas de saúde e segurança no 

trabalho eles, estão exercendo interesses difusos. É a comunidade de 

trabalhadores que se interessa pela saúde no trabalho. E isto diz respeito a todos 

os integrantes desse grupo social.  

      

O Ministério Público, como defensor dos interesses difusos e coletivos, na 

forma do artigo 129, III da Constituição Federal e do artigo 1º da lei 7.347/85 (Lei 

da Ação Civil Pública), tem legitimidade para promover ações ou atuar na defesa 

dos interesses relacionados ao meio ambiente do trabalho, adotando medidas 

judiciais e instaurando inquéritos civis. É que os interesses dos trabalhadores em 

relação às melhorias do meio ambiente do trabalho são, como já dissemos, 

difusos, tendo em vista que toda uma comunidade é atingida com a ocorrência de 

doenças ou problemas relacionados às péssimas condições dos ambientes onde 

os trabalhadores desenvolvem suas atividades. 

 
      Agindo desta forma, o Ministério Público defende a Saúde Pública que, de 

acordo com o artigo 196 da Constituição Federal do Brasil de 1988, é um direito 

de todos e um dever do Estado. Por isso, como Instituição incumbida da defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais, o Ministério 

Público tem o dever de ação. 

 

 O Ministério Público, nos últimos anos, vem considerando que meio ambiente 

do trabalho possui contorno de saúde pública. Pelo número crescente de 

ocorrências no descumprimento da legislação vigente sobre saúde e segurança no 

trabalho, este Órgão vem instaurando procedimentos administrativos e judiciais 



 65

com a finalidade de produzir elementos que possam viabilizar a correta aplicação 

das normas pertinentes ao bem-estar do trabalhador. 

 

 O Ministério Público da União e dos Estados têm legitimidade para propor 

ação de responsabilidade criminal por danos causados ao meio ambiente, 

segundo o artigo 14, § 1º da lei 6.938/81.  

 

 Em relação ao dano causado ao meio ambiente do trabalho e à saúde dos 

trabalhadores, o Ministério Público dos Estados vem tomando a iniciativa, quanto 

ao aspecto penal, ajuizando ações com fundamento no artigo 132 do código penal 

que se refere ao crime de perigo para vida e saúde de outrem. Júlio César de Sá 

da Rocha chama atenção para o tipo de responsabilidade que, “em regra é 

objetiva, quando ocorre doença ocupacional em virtude da poluição do meio 

ambiente de trabalho, ficando nas hipóteses de acidente de trabalho, configurada 

a responsabilidade subjetiva”. 44 

 
O Ministério Público, atuando como defensor do direito ao bem-estar, observa 

as seguintes diretrizes: 

      

- Necessidade de estabelecer parcerias com a Delegacia Regional do 

Trabalho e com os Sindicatos, viabilizando à captação de dados 

necessários a uma boa atuação preventiva. 

 

- Identificar as áreas de maior ocorrência de acidentes e doenças do 

trabalho. 

 

- Viabilizar a fiscalização das empresas, principalmente daquelas que 

apresentam casos de reincidência de acidentes e doenças, bem como 

quanto àquelas que violam as normas regulamentadoras de segurança 

e saúde do trabalho, as chamadas NR. 
                                                 
44 ROCHA, Júlio César de Sá da.  Op. Cit., p. 50. 
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- Chamar tais empresas para torná-las cientes de que o 

descumprimento das normas regulamentadoras da segurança e saúde 

no trabalho constitui contravenção penal definida no artigo 19, § 2º da 

lei 8.213/91, e que tal descumprimento pode ainda caracterizar o crime 

descrito no artigo 132 do código penal, punido com pena de detenção 

de 03 meses a 01 ano, se o fato não constituir crime mais grave. 

 

- Acionar os Sindicatos, cientificando-os do seu dever legal de defender 

os direitos dos trabalhadores, de acordo com o artigo 8º, III da 

Constituição da República e os artigos 513 e 514 da Consolidação das 

Leis do Trabalho, e da importância da sua colaboração, denunciando 

irregularidades verificadas no meio ambiente do trabalho. 

 

- Promover palestras para educar os trabalhadores, de modo que eles 

próprios possam prevenir a ocorrência de acidentes e doenças 

ocupacionais. 

 

- Chamar as empresas do ramo da Construção civil, que é a campeã em 

acidentes e doenças do trabalho, e cobrar delas o respeito à legislação 

pertinente sob pena de se submeterem a uma Ação Civil Pública, além 

da ação penal cabível. 

 

- Verificar se as empresas estão instruindo seus empregados, no que 

tange às precauções que devem ser tomadas para evitar a ocorrência 

de acidentes e doenças do trabalho conforme ordena a CLT, no seu 

artigo 157, II. 
 

- Requerer ao Delegado Regional do Trabalho que comunique ao 

Ministério Público as interdições feitas em estabelecimentos, máquinas 

ou equipamentos, bem como os embargos a obras em razão de grave 
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e iminente risco para o trabalhador, uma vez que o parquet tem 

legitimidade para tomar providências quanto a tais estabelecimentos 

ou empresas, por ser defensor dos interesses difusos na forma do 

artigo 129, III da Constituição da República c/c o artigo 1º da Lei 

7.347/85. 

 

- Verificar se as empresas mantêm serviço especializado em segurança 

e medicina do trabalho, conforme ordena o artigo 162 da CLT e a NR7. 

 

- Verificar se as empresas fornecem Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI), conforme diz o artigo 166 da CLT e a NR6, item 6.2. 

 

- Verificar se as empresas estão equipadas com material necessário à 

prestação de primeiros socorros de acordo com o artigo 168, § 4º da 

CLT e NR7, item 7.5. 

 

- Verificar se as empresas estão realizando os exames médicos a que 

estão obrigadas pela NR7 e NR9 e o artigo 168 da CLT, pois tais 

exames, entre outras coisas, determinam os riscos ocupacionais a que 

estão submetidos os trabalhadores45. 

 

       A Constituição Federal alterou substancialmente a atuação do Ministério 

Público, dando-lhe mais poderes e, principalmente, aumentando o papel do 

Ministério Público do Trabalho que antes só participava na emissão de pareceres 

perante os processos trabalhistas circulantes nos tribunais. O instrumento usado 

pelo Ministério Público Federal e Estadual passou também a ser utilizado, com 

maior freqüência, pelo Ministério Público do Trabalho, legitimado a propor Ações 

Civis Públicas e inquéritos civis para defesa dos interesses difusos dos 

trabalhadores. 

                                                 
45  Sobre exames médicos leia a obra de Vicente Pedro Marano, Medicina do Trabalho: Exames médicos 
admissionais, periódicos e provas funcionais.  São Paulo: LTr, 1997. 
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        Pela sua independência funcional e pelo seu preparo jurídico, o Ministério 

Público tem como uma de suas funções institucionais, segundo o artigo 129, III da 

Constituição Federal, a promoção da Ação Civil Pública e do Inquérito Civil para 

defesa dos interesses difusos. 

 

Sandra Lia Simón lembra: “no que diz respeito ao meio ambiente do trabalho 

qualquer pessoa que venha prestar serviços em ambiente sem as condições 

básicas de higiene, iluminação e segurança, por exemplo, terá eventualmente sua 

saúde afetada e o direito à saúde é também um direito social constitucionalmente 

garantido, que pode manifestar-se de forma difusa”. 46 

 
 O instrumento mais usado para a defesa dos interesses difusos na atualidade 

é a Ação Civil Pública (ACP), regulada pela lei 7.347/85. Francisco Antônio de 

Oliveira diz tratar-se de “um novo alento, para um país que l985 só contava com o 

mandado de segurança, o habeas corpus e ação popular”. 47 

 

O não cumprimento do que determina a decisão proferida em sede de Ação 

Civil Pública comete às empresas a cominação de multas diárias de valores altos 

e aplicados cumulativamente. A ordem judicial pode ser dada liminarmente 

consoante o artigo 12 da lei da Ação Pública, podendo, por exemplo, interditar 

obras e locais de trabalhos onde as condições de saúde do trabalhador sejam 

deficientes. 

 

Tanto pode ajuizar a ACP para a proteção do meio ambiente do trabalho, o 

Ministério Público Estadual como da União (Federal ou do Trabalho), facultada a 

atuação destes órgãos em litisconsórcio, conforme o artigo 5o, § 5º da lei 7.347/85.  

 

                                                 
46 SIMÓN, Sandra Lia. “A legitimidade do Ministério Público do Trabalho para a propositura de Ação Civil 
Pública”. In Revista Coad-Adv. Rio de Janeiro: Coad, n. 06, 1997, p. 12-16. 
47 OLIVEIRA, Francisco Antônio de.”Da Ação Civil Pública: Instrumento de cidadania”. In revista LTr.  São 
Paulo: LTr, . 61-07, 1997, p.881-895. 
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A jurisprudência pátria tem caminhado no sentido de que cabe a Justiça 

Comum Estadual processar e julgar a Ação Civil Pública relacionada à higiene e 

segurança no meio ambiente de trabalho. Nelson Nery Júnior destaca a seguinte 

decisão tomada em conflito de competência suscitado no Superior Tribunal de 

Justiça: 

 

 

“HIGIENE E SEGURANÇA NO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO – Compete 
à Justiça Comum Estadual processar e julgar Ação Civil Pública movida 
pelo Ministério Público contra empresa privada objetivando a interdição 
de suas atividades extrativas e de transformação por desrespeito às 
condições de higidez e segurança do trabalhador. – STJ, 1ª Seç. C. Comp. 
2804 – MS, rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, 24.03.1992, DJU-
20.04.1992, p.5197. -No mesmo sentido: TJSP, 2ª Cam. Civ. Ag. 213550-1/1, 
rel. Des. José Roberto Bedrou, 23.08.1994; TJRS, Câm. De férias. Civ., MS 
– 94066995, rel. Des. Toloi Djalma Selistre, 28.07.1994.” 48 

 
 

Está consolidado o entendimento de que, em relação as ACPs acidentárias é 

competência da Justiça Comum Estadual, mais precisamente, das Varas de 

Acidente de Trabalho, já que o entendimento é  que, em sede de Acidentes de 

Trabalho se defende a vida do trabalhador. 

 

Em sentido contrário ao entendimento citado na decisão acima relatada, já 

houve quem decidisse pela competência da Justiça Obreira quando se trata de 

normas de higiene e segurança no trabalho49, porém, o entendimento do STJ 

prepondera. 

                                                 
48 NERY JR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação 
processual civil extravagante em vigor. 2a Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p.1411-1413. 
49 “Ação civil pública – Normas de higiene e Segurança – A Justiça do Trabalho é competente para conhecer 
e julgar ação civil pública, proposta pelo Ministério Público do Trabalho, quando o objeto da ação for norma 
de higiene e segurança não observada pela empresa. Tais normas aderem ao contrato de trabalho. Seu não 
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José Janguiê Bezerra Diniz cita como exemplo sobre direito coletivo lesado o 

do descuido continuado do meio ambiente de trabalho, que afeta potencialmente, 

todos os empregados da empresa, e acrescenta que “a enumeração dos casos 

em que são cabíveis a Ação Civil Pública, no âmbito da Justiça do Trabalho não 

poderia ser exaustiva. Com efeito, as situações que ensejam a propositura da 

Ação Civil Pública para a defesa dos interesses coletivos ou difusos na seara 

trabalhista estão a se multiplicar constantemente”. 50  

 

Segundo Yves Gandra S. M. Filho, os “exemplos mais comuns de inquéritos e 

ações civis públicas dizem respeito a: intermediação de mão-de-obra; trabalho 

escravo; meio ambiente do trabalho; coação empresarial para desistência de 

direitos trabalhistas; não recolhimento do FGTS; jornada de trabalho; 

procedimentos discriminatórios; responsabilização por greve abusiva; 

irregularidades nas rescisões trabalhistas”. 51 (grifo nosso).  
 

O Supremo Tribunal Federal já decidiu no Recurso Extraordinário de n. 

206.220-1, pela competência da Justiça Obreira em sede de Ação Civil Pública, 

intentada pelo Ministério Público do Estado de Minas gerais contra o Banco do 

Estado de Minas Gerais, BEMGE. Porém a matéria ali discutida possuía alto grau 

de intervenção na relação de trabalho, pois se tratava de casos de DORT – 

Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho, doenças que acometiam 

os funcionários do Banco interessado. Nestas circunstâncias, tornou-se 

indiscutível a decisão da nossa Corte Suprema, pois as manifestações de tais 

distúrbios estão relacionadas freqüentemente à realização de trabalhos repetitivos 

por longo período de tempo e de forma que foge aos padrões da ergonomia52. 

 
                                                                                                                                                     
cumprimento fere o caráter sinalagmático da relação contratual”. – Acórdão da Juíza Eliana Felipe Toledo, da 
15ª Região, apud, Raimundo Simão de Melo, citado na nota 07. 
50 DINIZ, José Janguiê Bezerra.  O direito e a justiça do trabalho diante da Globalização. São Paulo: LTr, 
1999,  p. 228-230. 
51 M ARTINS FILHO, Yves Gandra S. Processo Coletivo do Trabalho. São Paulo: LTr, 1994, p.159-160. 
52 Ergonomia é o estudo científico dos problemas relativos ao trabalho humano, e que devem ser levados em 
conta na projeção de máquinas, equipamentos e ambiente de trabalho.  
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A Delegacia Regional do Trabalho da Paraíba, através do Ofício 103 de 

15/03/2000, encaminhou ao Ministério Público Estadual, a relação de empresas 

mais contumazes no descumprimento da legislação, no que se refere à exposição 

de trabalhadores à situação de grave e iminente risco, e das empresas que gozam 

do serviço especializado em Segurança e Medicina no trabalho. Dados como 

estes auxiliam os inquéritos civis instaurados pelo Ministério Público. 

 

Neste aspecto, parece incontestável a atuação do Ministério Público nas 

intervenções pertinentes à saúde e bem-estar do trabalhador em seu ambiente de 

trabalho. 

 

 

 

3. O Sindicato e sua atuação como defensor do direito ao 
bem-estar dos trabalhadores.(artigo 8º, III da CF/88). 
 

 

 

A Constituição Federal confere aos sindicatos legitimação para que assumam 

a defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos da categoria. O sindicato 

pode atuar como representante ou como substituto.  

 

Depois de entraves e debates polêmicos na doutrina sob a necessidade de 

outorga ou não de poderes por parte dos seus filiados para que atue como 

substituto, firma-se atualmente o posicionamento de doutrinadores como Maurício 

Rands, que entende ser desnecessária a autorização individual dos substituídos, 

“por importar a exigência em verdadeira desnaturação da legitimação 

extraordinária conferida pela Constituição da República e exigir esta expressa 
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delegação de poderes significa desconsiderar a própria essência da substituição 

processual”. 53 

 

A legitimidade dos Sindicatos é concorrente com o Ministério Público, quando, 

em sede de Ação Civil Pública, se procura em juízo a defesa dos interesses dos 

trabalhadores. Conforme ensinamento de Ives Gandra da Silva Martins Filho, “o 

sindicato defende os trabalhadores que a ordem jurídica protege e o Ministério 

Público defende a própria ordem jurídica protetora dos interesses coletivos dos 

trabalhadores”. 54 

 

Na prática tem ocorrido que os sindicatos oferecem denúncia perante o 

Ministério Público do Trabalho para que seja apurada a possível existência de 

lesão a direitos trabalhistas no âmbito de determinada empresa, de forma 

genérica. 
 

Os Sindicatos também estão expressamente legitimados a impetrarem 

Mandado de Segurança Coletivo em defesa de seus membros de acordo com o 

artigo 5º, LXX, b, da Constituição do Brasil, bem como a fazer uso do mandado de 

injunção (art 5º, LXXI). 

 

Quando se fala em sindicatos, há que se levar em consideração o que 

Robortella chama de “crise de identidade e representatividade dos sindicatos 

devido a vários fatores como: excessiva centralização de poder nas cúpulas 

sindicais; o neoliberalismo anti-sindical, com sua legislação flexibilizadora; o 

impacto das novas tecnologias e a terceirização da economia, com fragmentação  

 

da filiação sindical”.55 

 

                                                 
53 RANDS, Maurício C. “Substituição processual”.  In Revista do Direito do Trabalho. Brasília: Consulex, n. 
04- 08, 1998,  p.16-17. 
54 MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. “A defesa dos interesses coletivos pelo Ministério Público do 
Trabalho”.  In revista Coad-Adv. Rio de Janeiro: Coad, n. 09,  1994,  p.13-18. 
55 ROBORTELLA, Luiz Carlos Amorim. O moderno Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 1994, p.86-87. 
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O direito a um meio ambiente de trabalho saudável e seguro está garantido 

constitucionalmente. Os sindicatos têm o dever de cuidar deste direito, pois ele é 

um dos principais entes legitimados para tanto.  

 

As entidades sindicais, que, outrora, gozavam de prestígio e respeito pelas 

relevantes conquistas para a classe trabalhadora, têm o compromisso de retomar 

a passos largos esta luta a fim de garantir aos trabalhadores o gozo irrestrito dos 

chamados direitos sociais. 
 

A CUT, Central única dos Trabalhadores tem como estratégia e uma de suas 

prioridades, a luta por melhores condições de bem-estar do trabalhador, 

alicerçada na conjugação de ação nos locais de trabalho com a formulação de 

propostas para uma política nacional de saúde do trabalhador. 

 
Como estudioso e participante das questões sociais e das atividades obreiras, 

os sindicatos possuem, hoje, diante de todas transformações deste início de 

século, o desafio de lutar e promover a cada dia ações que visem à diminuição 

dos riscos profissionais. 

 

     Duas Convenções da Organização Internacional do Trabalho determinam 

normas para que as organizações representativas de empregadores e 

trabalhadores promovam uma política coerente em matéria de segurança e saúde 

dos trabalhadores e meio ambiente do trabalho: a de n. 155, que, em seus artigos 

10 e 11, prima pela implantação dos meios de orientação aos empregadores e 
trabalhadores assim como a prevenção contra acidentes do trabalho e 

enfermidades profissionais, e a de n. 161, que em seu artigo 1º, mostra a 

necessidade de se “obter e conservar um meio ambiente de trabalho seguro e são 

e adaptar o trabalho à capacidade física e mental do trabalhador”.56 

 

                                                 
56 SÜSSEKIND, A. Et. all. Instituições de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr,  p. 848-849. 
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Num tempo da denominada “flexibilização” das normas do direito do trabalho 

se verifica um fortalecimento da Negociação Coletiva, seja, mediante acordos 

coletivos ou convenções coletivas, e com isso, passa a surgir um caminho 

razoável para que se definam as condições dignas no meio ambiente de trabalho, 

e os sindicatos possuem participação compulsória nestes institutos, como manda 

a Constituição da República, no seu artigo 8º, VI. 

 

Os sindicatos vêm colocando, gradativamente, nas suas pautas de 

negociação coletiva, questões como segurança, saúde, educação e qualificação 

profissional, e outras que envolvem a melhoria da qualidade de vida do 

trabalhador. Porém nem sempre os sindicatos se preocuparam com estes 

aspectos, pois, num período anterior marcado pelo fantasma inflacionário, a luta 

se concentrou pelas melhorias salariais a fim de compensar as perdas sofridas 

com o galope da inflação. 

 

 Com o advento das recentes transformações e crises no âmbito trabalhista, 

esta concepção antiga passa a abraçar outras formas de atividades, voltadas para 

a manutenção de conquistas trabalhistas importantes, como o direito a um 

ambiente de trabalho digno e salubre. 

 
Hugo Gueiros Bernardes faz consideração sobre este aspecto da negociação, 

porém aponta algumas dificuldades, como por exemplo: “O empregador em 

princípio não quer sujeitar à negociação coletiva o seu poder diretivo, isto é, o 

poder de controlar o ambiente de trabalho; o sindicato também vê esse problema 

como uma responsabilidade muito grave para assumir em negociação coletiva, 

pois, afinal pode estar apenas chancelando toda uma política em curso; os 

trabalhadores, preocupados com a manutenção de empregos que se tornam 

escassos em muitos setores, especialmente na indústria, não dispõem a dar muito 

suporte a tais reivindicações, tidas por secundárias nas suas prioridades; o 
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governo não admitiria que as partes, à sua revelia, ajustassem qualquer 

flexibilização em torno de normas vigentes”. 57 

 

O referido autor chama atenção e chega à conclusão de que este caminho é 

limitado e que, em matéria de segurança e saúde do trabalhador só podem ser 

praticadas as negociações a pedido da autoridade competente do governo. Estes 

pactos atuariam como subsídio técnico de decisão governamental, dependendo o 

citado acordo de confirmação oficial em norma regulamentadora. Esses 

instrumentos serviriam de complemento a quadros normativos já vigentes. 

 
Em outras palavras, a negociação coletiva não teria liberdade nenhuma, 

sendo totalmente orientada por normas já preestabelecidas pelo governo.Este fato 

descaracterizaria totalmente a liberdade contratual, sendo assim necessária, uma 

total reformulação nestes aspectos negativos que circundam os sindicatos no atual 

modelo brasileiro. 

 

      Experiência vista ao longo dos anos aponta que as negociações coletivas em 

matéria de saúde e segurança do trabalhador têm estabelecido um sinal para que 

este sistema se torne eficaz e democrático. Estas experiências, segundo Gueiros 

Bernardes, alcançaram inteligentemente um comprometimento gradual das 

autoridades, chegando a um processo de intensa cooperação entre Poder Público 

e as partes interessadas. 

 
Antes, as negociações coletivas serviam apenas para definir índices salariais. 

Hoje;o rol de questões tem crescido, atingindo um campo vasto além das lutas por 

melhores salários.  

 

As Negociações Coletivas sobre questões relativas à saúde e segurança no 

meio-ambiente do trabalho pedem a melhoria no campo de prevenção de 

                                                 
57 BERNARDES, Hugo Gueiros. “Flexibilização e proteção à saúde dos trabalhadores nas convenções 
coletivas”.  In Revista LTr. São Paulo: LTr,  n.61-03, 1997,  p. 301- 304.  
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acidentes do trabalho e da proteção dos trabalhadores contra doenças 

profissionais. Por exemplo, “podem achar que as máquinas de uma fábrica não 

estejam protegidas adequadamente com anteparos de segurança, cercas ou 

disjuntores automáticos de circuito. Para fundamentar a reivindicação, podem 

fazer referência a algumas normas práticas da OIT, normas essas que cobrem 

matérias importantes como roupas de proteção, práticas de segurança no 

trabalho, treinamento e fiscalização de segurança”.58 

 

Algumas Convenções Coletivas de Trabalho já trazem em seu conteúdo, 

cláusulas como a da manutenção pelas partes de um Grupo Técnico, visando à 

realização de estudos na área de prevenção de acidentes do trabalho e doenças 

profissionais, podendo este grupo solicitar a participação e auxílio de instituições 

governamentais relacionadas à segurança e medicina do trabalho. 

 
Os nossos tribunais têm reconhecido, mediante prova técnica e documental, o 

valor das Convenções Coletivas, como por exemplo, o Recurso de Revista do 

TST, de n. 575373 – 99.1, por meio do acórdão da 2a. Turma: Recorrente VOITH 

S. A. – Máquinas e Equipamentos e recorrido Joaquim Abílio da Silva. 

 

 

 

 

 
VOTO 
 

REINTEGRAÇÃO – GARANTIA DE EMPREGO – MOLÉSTIA PROFISSIONAL – 
PREVISÃO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. 
 

                                                 
58 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO.  Negociações Coletivas Tradução de Sandra 
Valle. São Paulo: LTr, 1994, p.66-67. 
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RAZÕES DE NÃO RECONHECIMENTO: 
 

       A recorrente alega que norma coletiva em que se baseou o Eg. Tribunal 
Regional para deferir o pedido de reintegração do autor exige que a moléstia 
profissional seja atestada pelo INSS, colacionando aresto para confronto de 
teses. Sustenta que a condenação deve ser limitada ao período de vigência 
da convenção coletiva de trabalho instituidora da garantia de emprego, 
apontando contrariedade ao Enunciado n. 277 desta C. Corte. 
 

 

Outros exemplos citados pelas orientações da OIT servem para ilustrar esta 

forma de se assumirem as negociações coletivas relativas à saúde. Como 

exemplo, pode ser proposto, na pauta de reivindicações, que certos trabalhadores 

que tenham tido o treinamento adequado na área de segurança e saúde e 

possuam experiência suficiente sejam indicados como representantes em comitês 

de segurança do trabalho. A tarefa desses representantes seria assegurar a 

estrita observância das normas de segurança, sugerir melhorias e ajudar na 

solução de problemas de saúde e segurança no local de trabalho. A legislação de 

alguns países já exige a designação desses representantes ou a criação de 

comitês de segurança.   

 

Em termos de Brasil, espera-se que as Comissões Internas de Prevenção de 

Acidentes (CIPA) juntamente com os setores especializados em saúde e 

segurança dos trabalhadores, que já estão instituídos em várias empresas, 

estejam correspondendo ao seu papel de promotores do bem-estar e segurança 

dos trabalhadores. 

 

Outra forma de negociação proposta pela OIT é a de se reivindicar adequadas 

disponibilidades de assistência médica e de primeiros socorros no local de 

trabalho, pois, por melhores que sejam as medidas de segurança, os acidentes 

acontecem sempre. 
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Em casos de ferimentos, aspiração de gases venenosos, queimaduras de 

todos os tipos e outras complicações o trabalhador deve receber um atendimento 

rápido e eficaz.  

 

Segundo a OIT, representantes dos trabalhadores argumentam 

freqüentemente que a disponibilidade de primeiros socorros e de instalações 

clínicas no local de trabalho é um bom investimento para o empregador, 

especialmente se forem de sua responsabilidade indenizações previstas em leis. 
 

     Por todos estes aspectos é preciso que o Sindicalismo brasileiro atenda estas 

questões com toda a força política que vem demonstrando. Usar as suas 

prerrogativas legais em benefício das categorias representadas é o que se espera 

das entidades sindicais, ainda mais em questões tão relegadas ao segundo plano, 

mas que são de vital importância para a consecução do trabalho humano. 

 

 

 

 

4. O Ministério do Trabalho e Emprego e a promoção do 
bem-estar no meio-ambiente de trabalho. 
 

 

 

 
Cabe, hoje, ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), as questões 

administrativas relativas à política de emprego e desemprego, identificação e 

registro profissional, inspeção, segurança e saúde do trabalhador.   
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Como leciona Valentin Carrion, “a Segurança e higiene do trabalho são fatores 

vitais na prevenção de acidentes e na defesa da saúde do empregado, evitando o 

sofrimento humano e o desperdício econômico lesivo às empresas e ao próprio 

país”. 59  Por isso o Ministério do Trabalho dispõe principalmente da lei 6.514 de 

22.12.77 e da portaria 3.214 de 08.06.78, que é uma verdadeira consolidação de 

todas as normas anteriores, aperfeiçoando-as e complementando-as por meio de 

Normas Regulamentadoras (NR). Estes dispositivos legais deram nova roupagem 

ao Título II, Capítulo V da CLT, que trata da segurança e medicina do trabalho. 

 
O Ministério do Trabalho, entre outras atribuições, tem o papel de por 

intermédio de sua Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho (SSST), 

coordenar, orientar, controlar e supervisionar a fiscalização e as demais atividades 

relacionadas com a segurança e a medicina do trabalho em todo território 

nacional, inclusive a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho 

(CANPAT).  
 

A descentralização administrativa leva as Delegacias Regionais do Trabalho a: 

promoverem a fiscalização do cumprimento das normas de segurança e medicina 

do trabalho; adotarem medidas determinando as obras e reparos que, em 

qualquer local de trabalho, se façam necessárias; imporem as penalidades 

cabíveis por descumprimento das normas consolidadas sobre saúde do 

trabalhador.  

 

Hoje as penalidades vão de multas pecuniárias a outras de caráter restritivo, 

como perda ou suspensão de participação em linhas de financiamentos obtidos 

junto a estabelecimentos oficiais de crédito, restrição de incentivos e benefícios 

fiscais até a suspensão da atividade. 

 

                                                 
59 CARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. 23ª edição, atualizada e 
ampliada.São Paulo: Saraiva, 1998,  p.160. 
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O Ministério do Trabalho e Emprego tem o dever legal de expedir normas para 

as empresas, obrigando-as a manterem os serviços especializados em segurança 

e em medicina do trabalho e normas que determinem a constituição de Comissões 

Internas de Prevenção de Acidentes. 

 

No artigo 159 da CLT60, observamos a faculdade de, por meio de convênios 

autorizados pelo Ministério do trabalho, ser realizada a delegação de poderes, a 

outros órgãos federais ou estaduais ou municipais, para fiscalização ou orientação 

às empresas quanto ao cumprimento das disposições sobre higiene e saúde dos 

trabalhadores. 

 
No âmbito da organização interna do Ministério do Trabalho e Emprego, 

destacam-se duas secretarias, ambas com muita importância na realização da 

política de segurança e saúde no meio ambiente de trabalho, são elas: a 

Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho (SSST) e a Secretaria de 

Fiscalização do Trabalho (SFT), esta última com papel fundamental na Inspeção 

do Trabalho, atividade básica do Ministério.  

 

     Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego61, a Secretaria de 

Segurança e Saúde no Trabalho realizou no ano de 1998, 104.008 fiscalizações, 

com uma média mensal de 7.444 empresas fiscalizadas e teve suas ações 

voltadas para o programa de melhoria das Condições e dos Ambientes de 

Trabalho. Dados ainda emitidos pelo Ministério do Trabalho62 apontam o setor de 

Construção civil como o mais contumaz em acidentes e doenças do trabalho. 
 

Elementos como estes serviram para dar suporte à preocupação da Norma 

Regulamentadora 18 (NR-18), promulgada pela portaria 3.214 de 08.06.1978 e 

modificada pela portaria n. 04 de julho de 1995, que antes tinha como título “Obras 

                                                 
60 COSTA, Armando Casimiro. FERRARI, Irany e MARTINS, Melchíades Rodrigues.Consolidação das Leis 
do Trabalho. (compilação), 26ª edição, atualizada. São Paulo: LTr,  2000,  p.45. 
61 In  REVISTA LIDA.  Ministério do Trabalho. Brasília: Ed. Palloti, janeiro, 1999, p.90. 
62 In  REVISTA LIDA.  Ministério do Trabalho. Brasília: Ed. Palloti, novembro, 1997, p.32. 
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de construção, demolição e reparos” e foi substituído por “Condições e Meio 
Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção”.63   

 

Esta NR-18, ratificada pela portaria n. 08 de 21.09.95, criou uma Comissão 

Tripartite 64, denominada Comissão Permanente Nacional Sobre Condições e 

Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção (CPN) que, juntamente 

com os Comitês Permanentes Regionais delineados pelo item 18.34 da NR-18, 

estudam e propõem medidas para o controle e a melhoria das condições do 

ambiente de trabalho na indústria da construção, implementa a coleta de dados 

sobre acidentes de trabalho e doenças ocupacionais na indústria da construção, 

visando a estimular iniciativas de aperfeiçoamento técnico de processos 

construtivos, de máquinas, equipamentos, ferramentas e procedimentos nas 

atividades da indústria da construção, bem como participar e propor campanhas 

de prevenção de acidentes. 

 

O crime previsto no caput do artigo 149 do Código Penal Brasileiro, que 

dispõe: “Reduzir alguém à condição análoga a de escravo, cuja pena é de 

reclusão, de dois a oito anos, e multa”, é descrito de forma subjetiva, porém a 

doutrina e a jurisprudência  já começam a defini-lo como um delito onde o autor 

apodera-se de uma pessoa, para reduzi-la à condição de escravo, servindo-se 

dela, sem reconhecer os direitos correlativos às suas prestações. 

 

A situação em que vivem estas pessoas é degradante, geralmente são 

trabalhadores levados para trabalhar em zonas rurais. Nem sempre os 

empregadores sãos os proprietários da terra. Compreende o Ministério Público 

que, em várias situações o autor do crime é o empreiteiro ou preposto, apelidado 

no meio rural de “gato”. 

 

                                                 
63 site do Ministério do Trabalho e Emprego. www.mtb.gov.br/sit/nrs. 
64 São comissões que auxiliam no desenvolvimento da política do Ministério do Trabalho, formadas por 
representantes do Governo, dos trabalhadores e das empresas, contando com o apoio técnico e científico das 
entidades especializadas em segurança e saúde no trabalho. 
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O Ministério do Trabalho e Emprego utilizando-se dos seus fiscais, que agem 

por meio de preenchimento de formulários e dossiês contendo declarações dos 

trabalhadores explorados, fotos dos locais de trabalho e de convívio deles. Esses 

documentos, juntamente com os autos de infração, com a descrição de multas 

aplicadas, servem para instruir uma denúncia por trabalho escravo. 

 

Atualmente o Poder Judiciário, numa interpretação sistêmica e mesmo literal, 

conduz a competência para processar e julgar estes casos à Justiça Federal, 

segundo o artigo 109, V da Constituição da República, por se tratar de delito 

contra a organização do trabalho e não de mera lesão de direito individual do 

trabalhador. 

 

A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, órgão ligado ao Ministério 

Público Federal, criou recentemente um grupo de combate ao trabalho escravo, 

que decidiu por incluir nas denúncias o crime previdenciário previsto no artigo 337-

A do Código Penal, mantendo a Competência da Justiça Federal por causar 

prejuízos ao INSS. 

 
Voltando ao ambiente urbano, as Delegacias Regionais do Trabalho (DRT) 

devem informar, quando solicitadas, ao Ministério Público a relação de Empresas 

mais contumazes no descumprimento da legislação, especialmente na exposição 

de seus empregados à situação de grave e iminente risco, e também relacionar e 

informar as empresas que possuem Serviços Especializados em Segurança e 

Saúde do Trabalho. 

 
Há uma demanda nas DRT de todo o Brasil de maior número de técnicos que 

deverão ter formação genérica o suficiente para visualizar o quadro de modo 

abrangente, e especializada, no sentido de poder apontar e exigir a correção de 

situações específicas de trabalho, em nível ergonômico e de higiene do trabalho, 

para conservação e promoção da saúde dos trabalhadores. 
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Avanços de negociação para a prevenção de acidentes de trabalho já podem 

ser detectados, como, por exemplo, acordos entre entidades que buscam a 

segurança dos trabalhadores. Cite-se um caso de acordo feito no município de 

Piracicaba, São Paulo, entre entidades como o Sindicato da Indústria da 

Construção Civil de Piracicaba – SINDUSCON, a Associação das Empresas de 

Construção Civil, O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil 

e Mobiliária, a Delegacia Regional de Trabalho e Emprego, o Ambulatório de 

Saúde do Trabalhador de Piracicaba, a Sub-Delegacia Regional do Trabalho e 

Emprego de Piracicaba e o Conselho Municipal de Prevenção de Acidentes e 

Doenças Profissionais.  

 

A iniciativa do acordo tem como objetivo a busca de uma saída para a 

situação acidentária, nos locais em que ocorrem constantemente acidentais fatais.  

O artigo 1o do acordo diz que, diante da gravidade dos acidentes que se 

verificam na construção civil e visando à prevenção de novos casos, as entidades 

signatárias do acordo se comprometem a atender num determinado prazo os 

principais itens de segurança definidos na NR-18 (Norma Regulamentadora 18, do 

Ministério do Trabalho). 

 
 
5. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o bem-
estar do trabalhador. 
       

 

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) é quem dita as normas 

internacionais sobre a segurança do trabalhador. Os operadores do Direito sabem 

da importância deste órgão, pelo poder de estudar, discernir, conhecer, agrupar e 

disciplinar os problemas referentes à segurança, saúde e bem-estar dos 

trabalhadores no mundo. 
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         Dentro do âmbito internacional do trabalho, merece destaque uma norma 

jurídica, altamente relevante para o Direito do Trabalho, como direito social. É o 

chamado “Pacto Internacional Relativo aos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais”.  Adotado pela Assembléia Geral da ONU de 16 de dezembro de 1966, 

iniciou a sua vigência no mundo a 3 de janeiro de 1976. Foi aprovado no Brasil 

pelo Decreto Legislativo 226, de 12 de dezembro de 1991 e promulgado por meio 

do Decreto 591, de 6 de julho de 1992. Este tratado tem como objetivo a 

regulamentação dos direitos fundamentais consagrados na Declaração dos 

Direitos do Homem. Ele tem vigência nacional desde 24 de abril de 1992. 

 

Este Pacto mundial vem a implementar e fazer com que os países signatários 

cumpram as diretrizes já lançadas por algumas Convenções da OIT.  

 

Entre estas Convenções destacam-se: 

 

a) A Convenção 115 – Proteção contra as radiações. 

- artigo 2 – Parte I -Aplicação a todas atividades que acarretam a 

exposição de trabalhadores às radiações ionizantes, durante o 

trabalho. 

   

b) A Convenção 120 – Higiene no comércio e nos escritórios. 

 

- Artigo I – Parte I – Aplica-se aos estabelecimentos comerciais; aos 

estabelecimentos, instituições ou administrações em que os 

trabalhadores se ocupam principalmente de atividades comerciais ou 

de trabalhos de escritório. 

 

- Parte II – Princípios Gerais: 
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Artigo VII – Todos os locais utilizados pelos trabalhadores assim como 

os equipamentos destes locais deverão ser mantidos limpos e em bom 

estado. 

 

Artigo VIII – Todos os locais utilizados pelos trabalhadores devem ser 

arejados naturalmente ou ventilados artificialmente, ou ambos 

conjuntamente de uma maneira satisfatória e apropriado, pelo 

suprimento de ar novo ou purificado. 

 

Os artigos IX e X – repetem a solicitação do artigo VIII em relação a 

iluminação e a temperatura do local de trabalho. 

 

Artigo XI – Todos os locais de trabalho assim como pontos de trabalho 

deverão ser organizados de tal maneira que a saúde dos trabalhadores 

não seja exposta a qualquer efeito nocivo. 

 

Artigo XII – Água potável ou uma outra bebida sadia deverá ser posta 

em quantidade suficiente à disposição dos trabalhadores. 

 

Artigo XIII – Lavatórios apropriados e instalações sanitárias 

apropriadas deverão ser providos em número suficiente e ser mantidos 

convenientemente. 

 

Artigo XVII – Os trabalhadores deverão ser protegidos por medidas 

apropriadas e praticáveis contra as substâncias e processos 

incômodos, insalubres ou tóxicos ou perigosos, seja qual for a razão. 

Quando a natureza do trabalho o exigir, a autoridade competente 

deverá prescrever a utilização de equipamentos de proteção individual. 

   

 

      c) Convenção 122 – Política de Emprego 
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Artigo 3 –1. Todo membro deverá desenvolver gradualmente seus 

sistemas de orientação profissional, incluindo informação constante 

sobre emprego, com vista a possibilitar a disponibilidade de 

informações abrangentes e de orientações mais amplas para todas as 

crianças, jovens e adultos, incluindo programas apropriados para as 

pessoas com defeitos físicos. 

 

Artigo 3 – 2. Essas informações e orientação deverão abranger a 

escolha de uma ocupação, formação profissional e oportunidades 

educacionais correlatas, a situação de emprego e as perspectivas de 

emprego, perspectivas de promoção, condições de trabalho, 
segurança e higiene no trabalho, e outros aspectos do trabalho nos 

vários setores da atividade econômica, social e cultural e em todos os 

níveis de responsabilidade. (grifo nosso). 

 

Artigo 3 –3. – A informação e orientação deverão ser suplementadas 

por informações sobre aspectos gerais de acordos coletivos e dos 

direitos e deveres de todos aqueles que se encontrem sob a égide das 

leis trabalhistas; esta informação deverá ser fornecida de acordo com a 

prática e a lei nacionais, tendo em conta as respectivas funções e 

deveres das organizações de trabalhadores e empregadores 

interessados. 

  

d) Convenção 148 - Proteção dos trabalhadores contra os Riscos Profissionais 

devidos à contaminação do Ar, ao Ruído e às Vibrações no Local de 

Trabalho. 
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       Artigo 11 – 1. O estado de saúde dos trabalhadores expostos ou que 

possam estar expostos aos riscos profissionais devidos à contaminação do 

ar, ao ruído e às vibrações no local de trabalho deverá ser objeto d controle, 

a intervalos apropriados, segundo as modalidades e nas circunstâncias 

fixadas pela autoridade competente. Este controle deverá compreender um 

exame médico anterior ao emprego e exames periódicos, conforme 

determine a autoridade competente. 

 

Todas estas normas de caráter internacional ensejaram a criação das Normas 

Regulamentadoras (NR), do Ministério do Trabalho. 

 

Com normas deste tipo a OIT oferece mecanismos para a defesa dos direitos 

dos trabalhadores. Ela que através de um dos seus órgãos, a Repartição 

Internacional do Trabalho, recebe as queixas, que são processos instaurados por 

qualquer Estado-membro que tenha ratificado a convenção, contra outro Estado-

membro que não adotou as medidas necessárias ao cumprimento de uma 

convenção por ele ratificada. 

 

A OIT inclui na sua competência, a proteção contra os acidentes do trabalho e 

as doenças profissionais, cujos riscos devem ser eliminados, neutralizados ou 

reduzidos por medidas apropriadas da engenharia de segurança e da medicina do 

trabalho. 

 

 Neste Terreno, a ação da OIT tem-se notabilizado por meio de: atividade 

normativa, consubstanciada em 27 convenções e 31 recomendações; estudos 

permanentes, investigações, cursos e seminários, além de publicações e guias 

destinadas a orientar técnicos, empresários e trabalhadores; programas como o 

PIACT (Programa Internacional para Melhorar as Condições de Trabalho e Meio 

Ambiente de Trabalho, que executa em sintonia com o PNUMA - Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente - aprovado em 1976, um intenso trabalho de 

cooperação técnica aos Estados-membros).  



 88

 

O PIACT determina a proteção contra os efeitos desfavoráveis de fatores 

físicos, químicos e biológicos no local de trabalho e no meio ambiente imediato; 

prevenção da tensão mental resultante da duração excessiva, do ritmo, do 

conteúdo ou da monotonia do trabalho; promoção de melhores condições de 

trabalho, visando à distribuição adequada do tempo e do bem-estar dos 

trabalhadores; adaptação das instalações e locais de trabalho á capacidade 

mental e física dos trabalhadores, mediante aplicação da ergonomia. 

 

O PIACT realizou estudos que resultaram na elaboração da Convenção n.155, 

que foi completada pela Recomendação n.164, ampliando o conceito de ambiente 

de trabalho para fins de segurança e saúde dos trabalhadores. 

 

Outra Convenção que é de suma importância é a de n. 161, que diz respeito 

aos “serviços de saúde no trabalho”, que devem ser criados por uma empresa ou 

por um grupo delas, pelo poder público ou pela combinação destas entidades, 

com o objetivo de assessorar os empregadores e os trabalhadores ou seus 

representantes na empresa, e exercer funções relativas à prevenção, para obter 

um meio ambiente de trabalho seguro e são e adaptar o trabalho à capacidade 

física e mental do trabalhador. 

 

 Lembrando casos como o de Chernobil, Süssekind assegura que hoje “é 

necessário considerar tanto a agressão que o local de trabalho pode sofrer, 

oriunda do meio ambiente circunvizinho, quanto à poluição, por vezes 

imensurável, que pode ser gerada no estabelecimento industrial. Neste caso o 

risco foi muito além do ambiente de trabalho, atraindo a atenção universal por ter 

invadido o meio ambiente geral”. 65 

 

 Podemos citar outras Convenções que servem de suporte legal para a ação 

da OIT: 

                                                 
65 SÜSSEKIND, Arnaldo. Et all. Instituições de direito do trabalho. São Paulo: 1995, v. 02, p.847/850. 
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- Convenção n. 12 – Sobre acidentes do trabalho na Agricultura. 

 

- Convenção n. 13 – Sobre a proibição do emprego de menores de 18 

anos e mulheres nos trabalhos em contato com serviços de pintura 

industrial em que usem produtos com sais de chumbo. 

 

- Convenção n. 17 – Sobre indenização por acidente do trabalho. 
 

- Convenção n. 42 – Sobre indenização por enfermidades profissionais. 

 

- Convenção n. 119 – Sobre proteção da maquinaria. 

 

- Convenção n. 127 – Sobre o peso máximo de carga para o transporte 

humano. 

 

- Convenção n. 139 – Sobre a prevenção e controle dos riscos 

profissionais causados por substâncias ou agentes cancerígenos. 

 

- Convenção n. 162 – Utilização do asbesto (mineral fibroso-amianto) e 

condições de segurança. 

 

- Convenção n. 167 – Sobre segurança e saúde na construção. 

 

- Convenção n. 170 – Sobre a utilização de produtos químicos perigosos 

nos locais de trabalho. 
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Conclusões. 

 

 
 

Com efeito, de todo o desenvolvimento deste trabalho, pode-se apontar as 

seguintes conclusões: 

 

 

1) A importância do meio ambiente do trabalho leva a uma 

constante e crescente preocupação com a busca da promoção 

de uma melhor qualidade de vida dos trabalhadores. 

 

2) Urge, nos dias de hoje, a necessidade de um cuidado maior com 

o ambiente de trabalho, a fim de torná-lo mais seguro e salubre. 

 

3) A Constituição da República do Brasil passou a entender que o 

meio ambiente também abrange o meio ambiente do trabalho, 

como um conjunto de condições existentes no local de trabalho, 

relativos à qualidade de vida do trabalhador. 

 

4) Nossa Constituição inclui entre os direitos dos trabalhadores o de 

ter reduzido os riscos inerentes ao trabalho, por meios de normas 

de saúde, higiene e segurança. Determinou ainda, que no 

sistema de saúde, o meio ambiente do trabalho deve ser 

protegido (art.200, VIII), conferindo uma posição atual com o 

direito internacional, de forma que as questões referentes ao 
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meio ambiente do trabalho transcendem a matéria de saúde dos 

trabalhadores, extrapolando para toda sociedade. 

5) A CLT trata da segurança e saúde do trabalhador no artigo 154 e 

seguintes do Título II, Capítulo V e no Título III, mediante Normas 

Especiais de Tutela do Trabalho, além das Portarias do 

Ministério do Trabalho e a Lei Orgânica da Saúde, sem contar 

com os programas de saúde nas Empresas e a obrigatoriedade 

que elas tem de instituir as CIPAs. 

 

6) Está definido o papel do Ministério Público como Órgão defensor 

do direito ao bem-estar dos trabalhadores, usando para isto o 

instrumento da Ação Civil Pública. Compete ao Ministério Público 

do Trabalho,  a instauração de inquérito civil público, para apurar 

irregularidades sobre o meio ambiente do trabalho, e 

concorrentemente, propor ação civil pública perante a Justiça do 

Trabalho para proteger esse meio ambiente, a saúde e a vida 

dos trabalhadores como defensor da ordem pública e trabalhista 

e dos interesses indisponíveis da sociedade. 

 

7) O empregador que, por inobservância das normas de segurança 

do trabalho, não fornecer aos seus empregados um ambiente de 

trabalho sadio e, conseqüentemente, vier a causar-lhes dano, 

poderá sofrer ação civil pública além de poder responder até 

criminalmente. Estará sujeito ainda às multas administrativas e/ 

ou responder por indenização ao trabalhador. 

8) As Doenças Ocupacionais e os Acidentes de Trabalho são as 

maiores causas de mal-estar no ambiente de trabalho. As 

DORTS, no caso específico das LER, somente agora estão 

chegando aos tribunais, e muitas vezes, os peritos judiciais não 

estão familiarizados com este tipo de doença e requisitam 

exames desnecessários e demorados, enquanto se agrava a 
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saúde do trabalhador. É imperioso que todos os agentes públicos 

que lidam com a Infortunística e com o Direito do Trabalho como, 

juízes, promotores, procuradores, advogados, peritos, etc. 

assumam a necessidade de se atualizarem constantemente numa 

sociedade em que as tecnologias de produção e de serviços, nem 

sempre levam em conta o ser humano. A doença ocupacional não 

tem correspondência com as dimensões da empresa, e a vida e a 

saúde do trabalhador, independente do tamanho da fábrica ou do 

lucro do patrão.  

 

        

Podem-se relacionar como problemas atuais relativos ao bem-estar do 

trabalhador e da sua saúde, entre outros os seguintes: 

 

a) Ausência de maior efetividade das normas protetoras. 

 

b) Dispersão da Responsabilidade do Estado. 

 

c) Instabilidade no emprego. 

 

d) Deficiência de formação técnico-profissional. 

 

e) Falta de conscientização da sociedade em geral. 

 

f) Deficiente sistema de Inspeção do trabalho. 

 

g) Tendência à flexibilização dos direitos trabalhistas. 

 

h)  Carência de uma maior atuação repressiva e fiscalizadora do Ministério do 

Trabalho e do Ministério Público. 

i) Fraca atuação das entidades sindicais. 
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j) Contratos flexíveis (sub-contratos de trabalho temporário, horas extras).  

 

k) As novas mudanças causadas pela chamada Globalização, trazendo 

diferentes modelos no processo produção.  

 

Para se fazer uma tentativa de amenizar os problemas apontados neste 

estudo, apresentam-se as seguintes sugestões, como forma de promover a saúde 

e bem-estar do trabalhador no seu ambiente de trabalho: 

 

a) Promoção de Acordos de Cooperação Técnica entre os órgãos 

responsáveis pela execução de programas e projetos relativos à saúde e 

bem-estar do trabalhador. 

 

b) Avaliação e aperfeiçoamento de Sistemas, Métodos e Equipamentos de 

Proteção Individual e coletiva. 

 

c) Promoção de Campanhas Nacionais de Prevenção de Acidentes de 

Trabalho e de Conscientização sobre a importância das Doenças 

ocupacionais. 

 

d) Capacitação de Profissionais em Segurança e Saúde dos Trabalhadores. 

 

e) Exigência, por parte da sociedade em geral, de uma atuação mais eficaz do 

Ministério Público do Trabalho e dos Ministérios Públicos Federal e dos 

Estados, no combate às irregularidades cometidas pelas empresas, quanto 

à segurança e saúde dos trabalhadores. 

 

f) Promover Fóruns de debate permanente, visando à atualização e 

aprimoramento das informações referentes a acidentes do trabalho e 

doenças ocupacionais. 
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g) Conscientizar a sociedade que proteger o meio ambiente inclui a proteção 

ao meio ambiente do trabalho. 

 

h) Apresentação e encaminhamento de projetos de lei, que defendam 

melhores condições de trabalho para os trabalhadores em seu meio 

ambiente de trabalho. 

 

        Enfim afirma-se que o trabalhador não fica doente porque quer, nem se 

acidenta voluntariamente para poder receber benefícios previdenciários. 

 

        Num tempo de crises nas relações de trabalho, o seu posto laboral é 

sagrado, é o templo onde recebe o sustento para sua família, é a escola que lhe 

dá conhecimentos profissionais, é o sítio que ainda lhe assegura dignidade e 

honra. 
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