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 Temos segurança 
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 Qual o resultado 

dessa  

 realidade 
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Por ano, ocorrem no mundo, cerca de 330 
milhões de acidentes de trabalho, além de 
aproximadamente 160 milhões de casos de 
doenças ocupacionais;  

Por ano, morrem, em média, 2 milhões 
trabalhadores devido a acidentes ou doenças 
relacionadas ao trabalho; 

No Brasil, morrem por ano  quase 3 mil 
trabalhadores por acidente do trabalho. 
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China - 14.924 

EUA - 5.764 

Rússia - 3.090 

Brasil - 2.796 
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Brasil mantém gastos de 70 bilhões 
de reais por ano em acidente do 

trabalho 

10,7 bilhões em 
gastos pelo INSS 
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TOTAL TÍPICO TRAJETO DOENÇA 
DO 
TRABALHO 

Sem CAT 
NTEP 

2009 733.365 424.498 90.180 19.570 199.117 

2010 709.474 417.295 95.321 17.177 179.681 
 

2011 711.164 423.167 100.230 15.083 172.684 

31 



32 

•   2.560 (-10%) 2009 

•   2.753 (+ 6%) 2010 

•   2.884 2011 
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Começo do 
processo 

Fase postulatória

Instrução e 
decisão 

Indenização 

Advogados 
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soberania nacional 

propriedade privada e sua função social 

livre concorrência 

defesa do consumidor 

defesa do meio ambiente  

redução das desigualdades regionais e sociais 

busca do pleno emprego 
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Art. 225: “Todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, ...” 

 

Art. 200. (…) 

VIII – colaborar na proteção do 
meio ambiente, nele compreendido 
o do trabalho.  
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Meio Ambiente Natural ou Físico 

Meio Ambiente Artificial 

Meio Ambiente Cultural 

Meio Ambiente do Trabalho 
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...é formado pela 
fauna, flora, solo, 
subsolo, água e 
ar atmosférico. 
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...é abrangido pelo conjunto 
de edificações e pelos 
equipamentos públicos. O 
Meio Ambiente Artificial está 
tutelado pelo Estatuto da 
Cidade (Lei nº 10.257/2001 - 
que estabelece diretrizes 
gerais da política urbana). 
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...é o patrimônio cultural 
brasileiro, os bens de 
natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou 
em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à 
ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira. 
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 O que é meio 

ambiente do 

trabalho 
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- meio ambiente do trabalho é uma 
parte específica do direito ambiental, 
que cuida das condições de saúde e 
vida no trabalho, local onde o ser 
humano desenvolve suas 
potencialidades, provendo o necessário 
ao seu desenvolvimento e 
sobrevivência. Não se limita ao 
empregado; todo trabalhador que cede 
a sua mão de obra exerce sua atividade 
em um meio ambiente de trabalho. 
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} DOENÇA EQUIPARADA A ACIDENTE DO TRABALHO. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CULPA 

DO EMPREGADOR. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA EM 

CONSTRUIR HÍGIDO AMBIENTE DE TRABALHO. 

Evidenciada a culpa da empresa e a relação de 

causalidade entre a doença contraída e o trabalho 

desenvolvido, está presente a obrigação de a empresa 

indenizar o trabalhador pelos danos materiais e morais por 

ele experimentados em decorrência da doença equiparada 

a acidente do trabalho. (Proc. 00003-2006-012-12-00-1) 
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Art. 157. Cabe às empresas:  

• I - cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e 
medicina do trabalho;         
• II - instruir os empregados, através de ordens de 

serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de 
evitar acidentes do trabalho ou doenças 
ocupacionais; 
• III - adotar as medidas que lhes sejam determinadas 

pelo órgão regional competente; 
• IV - facilitar o exercício da fiscalização pela 

autoridade competente. 

45 



Art. 158. Cabe aos empregados: 

• I - observar as normas de segurança e medicina do trabalho, 
inclusive as instruções de que trata o item II do artigo anterior;  

• II - colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos 
deste Capítulo. 

Parágrafo único - Constitui ato faltoso do empregado 
a recusa injustificada: 

• à observância das instruções expedidas pelo empregador na 
forma do item II do artigo anterior;  

• ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela 
empresa.  
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Art. 166. A empresa é obrigada a 
fornecer aos empregados, 
gratuitamente, equipamento de 
proteção individual adequado ao 
risco e em perfeito estado de 
conservação e funcionamento, 
sempre que as medidas de ordem 
geral não ofereçam completa 
proteção contra os riscos de 
acidentes e danos à saúde dos 
empregados. 

47 



48 

Pesquisa no site do MTE 
(http://www3.mte.gov.br/sistemas/caepi/PesquisarCAInternetXSL.asp) 

• Certificado de Aprovação 
• Processo 
• CNPJ 

• Razão social 

Art. 167 - O equipamento de proteção 
só poderá ser posto à venda ou 
utilizado com a indicação do Certificado 
de Aprovação do Ministério do Trabalho. 



Art. 170 - As edificações deverão obedecer aos 
requisitos técnicos que garantam perfeita segurança 

aos que nelas trabalhem. 

Art. 171 - Os locais de trabalho deverão ter, no 
mínimo, 3 (três) metros de pé-direito, assim 
considerada a altura livre do piso ao teto. 

Art. 172 - 0s pisos dos locais de trabalho não 
deverão apresentar saliências nem depressões que 

prejudiquem a circulação de pessoas ou a 
movimentação de materiais. 
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DA ILUMINAÇÃO 

DO CONFORTO TÉRMICO 

DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

DA MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS 

DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

DAS CALDEIRAS, FORNOS E RECIPIENTES SOB PRESSÃO 

DA PREVENÇÃO DA FADIGA 
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