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Degmar Pereira 
 

 

 

 

• Delegado do Ministério do Trabalho e Emprego 

 

e-mail: degmar.pereira@mte.gov.br   

 

• Fone: (62) 3321-2640/3321-4046/3321-2011 



Saúde e Segurança do 

Trabalhador 

 CLT Capítulo V art. 154 

 

 36 NRs editadas no Brasil; 

 

 NR 6; 10; 12; 15; 16; 17. 

 

 NR 3. 

 

 

 



Saúde e Segurança do Trabalhador 

 

 Relação Tripartite; 

 

 

 Quadripartite? 



Saúde e Segurança do Trabalhador 

 Competências do MTE (art.º 156 CLT): 

  
- promover a fiscalização do cumprimento das normas de 

segurança e medicina do trabalho;  

 

- adotar as medidas que se tornem exigíveis; 

 

- impor as penalidades cabíveis por descumprimento das 
normas regulamentadoras; 

 



Saúde e Segurança do Trabalhador 

 Competências da empresa (art.º 156 CLT): 

 

- cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e 
medicina do trabalho;  

- instruir os empregados, através de ordens de serviço, 
quanto às precauções a tomar no sentido de evitar 
acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais;  

- adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo 
órgão regional competente;  

- facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade 
competente.  



Saúde e Segurança do Trabalhador 

 

 Competências do Trabalhador (art.º 156 CLT): 

 

- observar as normas de segurança e medicina do trabalho  

- colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos em saúde e 
segurança do trabalho 

 

 

- 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.   



Saúde e Segurança do Trabalhador 

 Dados da Fiscalização: 

 

- Estudos apontam que o Brasil possui hoje 
2.000 fiscais a menos que a 10 anos atrás. 

 

- Os mesmos estudos revelam que a 
proporcionalidade de empresas por AFTs 
seria de 40.000 para 1. 



Saúde e Segurança do Trabalhador 

 Dados de acidente do trabalho (OIT): 

 

- Mortes no mundo 1,1 milhão de pessoas; 

- Mortes no trânsito 999 mil; 

- Mortes por violência 563 mil 

- Mortes por guerra 50 mil 

 

- No Brasil: 

- Aproximadamente 450 mil acidentes de trabalho/ano; 

- Em média de 4,48 mil óbitos e 23 mil incapacitados 

 

 



Saúde e Segurança do Trabalhador 

 

 SUT: Sistema Único de Trabalho 

 

 Descentralização de competências 

 

 Fim do MTE 



Saúde e Segurança do Trabalhador 

 

 Política Nacional de Saúde e Segurança no 
Trabalho (PNSST) 

 

- Para o alcance de seu objetivo a PNSST deverá 
ser implementada por meio da articulação 
continuada das ações de governo no campo das 
relações de trabalho, produção, consumo, 
ambiente e saúde, com a participação voluntária 
das organizações representativas de 
trabalhadores e empregadores; 

 
 

 

 



Saúde e Segurança do Trabalhador 

 

 Fiscalização do MTE: 

 

- Embargo: O embargo implica a paralisação total 
ou parcial da obra. 

 

- Interdição: implica a paralisação total ou parcial 
do estabelecimento, setor de serviço, máquina 
ou equipamento. 

 



Saúde e Segurança do Trabalhador 

 

 Formas de provocação da Fiscalização: 

 
 

- Fiscalização de Rotina; 

 

- Denúncia formulada pelo trabalhador; 

 

- Denúncia formulada por entidade sindical; 

 



Saúde e Segurança do Trabalhador 

 

 

 Início da Fiscalização; 

 

 Prazos de regularização; 

 

 Multa ou regularidade? 

 

 Auto de Infração; 

 

 Multa Administrativa; 



Saúde e Segurança do Trabalhador 

 Resultado da Fiscalização: 

 
- Multas Administrativas; 

- Dependendo da gravidade são encaminhadas as multas 
para o MPT; 

- TAC 

- Retorno do TAC co MTE; 

- Descumprimento de TAC; 

- Ação Civil Pública; 

 

 



Saúde e Segurança do Trabalhador 

 Ações Sindicais que favorecem a fiscalização e 
uma melhoria no meio ambiente de trabalho: 

 

- Cláusulas convencionais que prevejam 
obrigações em matéria de saúde e segurança do 
trabalho. 

- Cláusula convencional que estipule multa, 
revertida ao sindicato, em caso de 
descumprimento da CCT ou ACT. 



Saúde e Segurança do Trabalhador 

 Necessidade de aproximação: 

 

- Sindicato + MTE; 

 

- Sindicato + Empresa; 

 

- Sindicato + MTE + Empresa; 

 

 



Saúde e Segurança do Trabalhador 

 Ações Sindicais que favorecem a fiscalização e 
uma melhoria no meio ambiente de trabalho: 

 

- Maior e melhor conhecimento da legislação e 
dos pontos principais da fiscalização por parte 
do MTE; 

 

- Melhor elaboração dos pedidos de fiscalização, 
indicando pontos específicos, e fomentando com 
fotos, entrevistas e documentos. 

 

 



Saúde e Segurança do Trabalhador 

 Decisões Judiciais: 
 

- Empregado da VW receberá indenização por lesões no ombro e 
cotovelo;  

- A doença ocupacional foi diagnosticada como tendinopatia do supra-
espinhoso acompanhado de bursite subdeltóide/subacromial e 
apicolite lateral bilateral. Laudo pericial atestou o nexo de 
causalidade entre o trabalho dele e as lesões que o impedem de 
realizar a mesma atividade, embora permita que realize outras de 
mesmo nível de complexidade. 

- indenização por dano moral no valor de R$ 50 mil. 

 
Processo: RR-175000-57.2007.5.02.0464 



Saúde e Segurança do Trabalhador 

 

 Decisões Judiciais: 
 

- Família de empregado que morreu ao descumprir ordens fica sem 
indenização 

 

- A viúva de um pedreiro que morreu em acidente de trabalho ao 
descumprir determinação que proibia o uso de uma serra elétrica 
para a qual ele era desabilitado não receberá indenização por danos 
materiais e morais. 

 
Processo: RR-92300-55.2005.5.02.0056 


