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RESUMO 

 

 

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás é subordinado ao governador do Estado e 

regido por estatuto próprio. Em 2003 o então governador Dr. Alcides Rodrigues Filho assinou 

o Decreto n. 5.757 que inseriu no âmbito do funcionalismo público o PROGRAMA SAÚDE 

NO SERVIÇO PÚBLICO. O programa introduziu na administração dos vários órgãos do 

Estado os Serviços Especializados de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – 

SESMT, que pautado em legislações trabalhistas, de origem puramente celetista, procurou dar 

vida a mecanismos vigentes na CLT, tais como CIPA, PPRA e PCMSO. No Corpo de 

Bombeiros Militar, estatutário por natureza, a presença do SESMT gerou melhorias na 

qualidade de vida laboral. Contudo, vários questionamentos são feitos sobre a regência de tais 

instrumentos, se fariam jus ao Regime Jurídico Celetista. Para tanto, procura-se dentro da 

visão constitucional as explicações necessárias para elucidar as dúvidas. Por fim chegará o 

raciocínio de que os direitos trabalhistas estão enraizados em garantias constitucionais, pois 

representam a dignidade humana, que é fundamento do Estado Democrático de Direito. 

 

Palavras-chave: Trabalho. Saúde e segurança. Estatutário. Celetista. SESMT. 
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ABSTRACT 

 

 

The Firefighters in the State of Goias and subject and subordinate to the governor of the State 

is governed by statute itself. In 2003, the then governor Dr Alcides Rodrigues Filho has 

signed the Decree no. 5,757 which inserted within the civil service the HEALTH PROGRAM 

IN PUBLIC SERVICE. The program introduced in the administration of the various organs of 

the State the specialist Services of Security Engineering and Occupational Medicine - 

SESMT, who ruled in labor laws, purely celetista, sought to give life to the existing 

mechanisms in CLT, such as CIPA, PPRA and PCMSO. In Firefighters, statutory in nature, 

the presence of SESMT generated improvements in the quality of working life. However, 

several questions are made on the regency of such instruments, if they would do justice to the 

Legal Regime Celetista. For both, demand within the constitutional vision the necessary 

explanations to elucidate the doubts. Finally you will reach the reasoning of that labor rights 

are rooted in constitutional guarantees, because they represent the human dignity, which is 

the foundation of the Democratic State of Law. 

 

Key-words: Work. Health and safety. Statutory. Celetista. SESMT. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O serviço público estatutário oferece aos seus concursados a garantia da 

estabilidade no emprego e da aposentadoria, porém peca nas condições de segurança laborais, 

muitas vezes precárias. Todos sabem e repetem que a prestação do serviço público é lenta, 

burocrática e deixa muito a desejar. Pouco é difundido sobre o mobiliário obsoleto, nada 

ergonômico, ou sobre a periculosidade, a insalubridade, enfim, os riscos ambientais aos quais 

estão sujeitos os funcionários públicos no exercício de suas funções. 

É certo que a saúde e o trabalho são valores sociais que, juntamente com outros, 

integram a dignidade humana. A aludida dignidade, por sua vez, é fundamento do Estado 

Democrático de Direito que constitui a República Federativa do Brasil. 

Em 2003 foi criado no Estado de Goiás o PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇO 

PÚBLICO. O desenvolver do programa gerou nos órgãos públicos estaduais a instalação dos 

Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT). 

O SESMT introduzido no Corpo de Bombeiros Militar vem realizando profundas 

mudanças no pensamento prevencionista dos militares com relação à acidentes e doenças do 

trabalho. Além do que vem instalando Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA) 

e editando Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional (PCMSO) em todas as unidades da região metropolitana do Estado de 

Goiás. 

O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, 

assim como o PPRA, o PCMSO e a CIPA têm previsão legal na Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT), nas Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e 

Emprego, que representam arcabouço legal do Regime Jurídico Celetista. 

É sabido que o Corpo de Bombeiros Militar tem estatuto próprio e por ele é 

regido, o que denota seu atrelamento ao Regime Jurídico Estatutário. 

Assim sendo, cumpre-nos analisar com profundidade as questões que trouxeram a 

instalação de mecanismos celetistas no serviço público estatutário goiano, se tal questão 

poderia significar uma possível mudança no regime jurídico do Corpo de Bombeiros Militar, 

ou se, simplesmente, pretende-se gerar boas condições laborais e atender ao fundamento 

constitucional da dignidade humana. 
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2. O DIREITO DO TRABALHO NA SUA ESSÊNCIA 

 

 

O trabalho, como forma de sustento, tem origem ligada ao sofrimento, à punição, 

seja na visão religiosa, ou histórica. Na primeira o trabalho surgiu como castigo por Adão 

haver comido do fruto proibido. 

Assim está contido na Bíblia, no livro de Gênesis, 3: 17-19: 

 

17 E ao homem Ele disse: “Porque escutaste a voz de tua mulher, e comeste o fruto 

da árvore da qual te ordenara: ‘Não podes dela comer’: Maldita seja a terra por tua 

causa! 

Com trabalho penoso dela tirarás o sustento todos os dias da tua vida. 

18 Espinhos e abrolhos ela fará germinar para ti e tu comerás a erva dos campos. 

19 Com o suor do teu rosto, comerás o pão; até que voltes à terra, donde foste 

tirado. 

Porque és pó, e em pó te tornarás”. (sem grifo no original) 

 

Historicamente, tem-se que a primeira forma de trabalho foi a escravidão. No seu 

tempo não eram concedidos direitos de qualquer espécie, muito menos trabalhistas, ao 

escravo, quem era considerado coisa e como tal era negociado. A própria palavra “trabalho” 

tem etimologia atrelada ao sofrimento escravagista. Advém do termo latim tripalium, uma 

espécie de instrumento de tortura na forma de um tripé, onde os escravos eram amarrados 

para sofrerem açoites. 

Após outros modelos, somente com o advento da Revolução Industrial, já no 

século XVIII, o trabalho foi transformado em emprego e, por consequência, gerou como 

recompensa aos préstimos dos serviços a percepção dos salários. 

Porém, com a sucessão do vapor pela eletricidade - como fonte energética motriz - 

e a consequente aceleração da produção, as condições de trabalho - que já eram ínfimas - 

tiveram decréscimo acentuado pela não intervenção estatal nas relações privadas e pela 

grande oferta de trabalhadores que aceitavam as circunstâncias degradantes impostas pelo 

empregador, percebendo salários irrisórios e trabalhando jornadas prolongadas, sem descanso 

ou férias. 

O direito do trabalho, como fonte geradora de regulação, teve início juntamente 

com a história da subordinação. A grande preocupação que o originou foi a proteção ao 
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hipossuficiente e a caracterização do emprego típico. Nas palavras de Enoque Ribeiro dos 

Santos
1
: 

 

O Direito do Trabalho constitui-se em decorrência de lutas, resistências, conflitos e 

reivindicações da classe dos trabalhadores, em busca de melhores meios de vida no 

seio da sociedade e de condições de trabalho, inicialmente, no chão das fábricas. 

Aos poucos os trabalhadores foram se conscientizando de seus direitos e 

configurando-se como uma verdadeira classe operária, com características objetivas 

e subjetivas próprias, e dentre seus principais instrumentos de luta encontrava-se o 

sindicato. 

 

Maurício Godinho Delgado
2
 também atrela o início do direito trabalhista às lutas 

dos trabalhadores, porém com função modernizante e progressista no que concerne à gestão 

das relações laborais. 

 

[...] a legislação trabalhista, desde seu nascedouro, cumpriu relevante papel de 

generalizar ao conjunto do mercado de trabalho aquelas condutas e direitos 

alcançados pelos trabalhadores nos segmentos mais avançados da economia, 

impondo, desse modo, a partir do setor mais moderno e dinâmico da economia, 

condições mais modernas, dinâmicas e civilizadas de gestão da força de trabalho. 

 

Intrinsecamente, o Direito Operário foi formado nos ecos da luta trabalhista 

organizada e serviu, desde sempre, aos trabalhadores. Porém, somente essa perspectiva, seria 

limitar demais seu campo de ação, pois que serve para regular as relações de trabalho nas suas 

maiores distâncias. 

Bom destaque se dá à Encíclica Rerum Novarum (Coisas Novas), de 1891, do 

Papa Leão XIII, que representou uma fase de transição para a justiça social ao gerar critérios 

para a intervenção estatal na relação entre patrão e empregado. No corpo do texto, dentre as 

várias inserções de justiça social, está a máxima que “não pode haver capital sem trabalho, 

nem trabalho sem capital” (Capítulo 9 – Não luta, mas concórdia das classes). 

O Direito do Trabalho, segundo alguns estudiosos, é ramo do Direito Público, 

pautado no princípio da irrenunciabilidade. Outros preferem classificá-lo como galho do 

Direito Privado, devido suas origens no Direito Civil e Comercial e, ainda, nas normas 

reguladoras das prestações de serviços. Ainda há aqueles que acreditam se tratar de um 

Direito do tipo misto por bailar nos dois ramos, público e privado. 

Conceitualmente, nas palavras de Sérgio Pinto Martins
3
:  

 

                                                           
1 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. O Direito Coletivo do Trabalho sob Perspectiva Histórica. Curso do Direito do Trabalho. 

São Paulo: LTR, 2008, Volume III. p. 16. 
2 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho.,4 ed. São Paulo: LTR, 2005. p. 56. 
3 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 17. 
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Direito do Trabalho é o conjunto de princípios, regras e instituições atinentes à 

relação de trabalho subordinado e situações análogas, visando assegurar melhores 

condições de trabalho e sociais ao trabalhador, de acordo com as medidas de 

proteção que lhe são destinadas. 

 

Deste conceito depreende-se que a finalidade do direito do trabalho é a tutela dos 

trabalhadores, no sentido de assegurar-lhes condições de trabalho mais dignas, melhores, 

protegendo-os por considerá-los hipossuficientes na relação jurídica laboral.  

Trata-se de um direito dinâmico e concreto, sujeito às flutuações políticas e 

sociais em suas instabilidades, motivo pelo qual se defende que, nesse ponto, o ideal é que o 

direito trabalhista seja flexível e viabilize a dirimência de conflitos pontuais através pelos 

próprios envolvidos, afigurando-se a intervenção estatal a derradeira alternativa compositora. 

Todavia, em especial frente aos padrões internacionais, é considerado rígido, não atendendo a 

dinâmica do mercado diante da sua morosidade.  

Ainda nesse contexto resta saber quais os princípios, ou seja, as bases 

fundamentais e filosóficas do ordenamento jurídico atinentes ao ramo do direito trabalhista, 

que atuam como um modelo direcionador, informador e interpretativo das normas, sempre 

obedecendo ao ideal de justiça social próprio da matéria e seu primeiro pilar. E mais, sob 

outro prisma, dentre a pluralidade de funções que lhes é inerente, é de ser ressaltado que, nos 

moldes do art. 8º da Consolidação das Leis do Trabalho, os princípios operam de forma 

supletiva - como fonte de integração do direito - em caso de ausência de lei que verse sobre 

determinada lide. 

Partindo do princípio que o trabalhador é a parte mais vulnerável da relação 

jurídica trabalhista, nota-se que todos os princípios atinentes ao Direito do Trabalho tendem a 

protegê-lo, visando propiciar uma paridade entre as partes, pelos menos mais próxima da 

verdade real. 

Em coerência com o raciocínio esposado, tem-se que o Princípio da Proteção do 

Trabalhador é dadivoso, pois a proteção que carrega em seu bojo influi em toda a 

característica predominante desse ramo jurídico com o objetivo de atenuar o desequilíbrio 

existente entre empregadores e empregados, criando uma superioridade ficta em favor desse. 

A inserção dos direitos do trabalho no rol dos direitos fundamentais sociais 

previstos na Constituição constitui a afirmação normativa do princípio da proteção ao 

trabalhador, cuja aplicação confere igualdade a lados opostos, não quebrando a isonomia entre 

eles, mas sim, assegurando a paridade de armas.  

Referido princípio comporta três desmembramentos ou subprincípios: a) in dubio 

pro operário; b) regra da norma mais favorável e; c) condição mais benéfica. E não é só. Na 
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realidade, todo princípio que busca a proteção do hipossuficiente da relação trabalhista é, em 

visão metafórica, uma das formas caleidoscópicas do Princípio da Proteção do Trabalhador. 

Ao se falar no primeiro subprincipio enumerado acima, in dubio pro operario, 

tem-se que, se houver dúvida acerca da previsão legal de alguma ocorrência, a solução deverá 

se pautar pela escolha de uma regra mais favorável ao trabalhador. Dentre as várias 

interpretações possíveis de uma norma, o julgador deve escolher a mais favorável ao 

trabalhador. Cuidado deve se tomar no campo probatório, pois, diferentemente do ramo do 

direito penal, aqui não se aplica o princípio em comento vez que cabe ao autor a prova do fato 

constitutivo de seu direito e, ao réu, a do fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito 

do autor, com lastro nos arts. 818 da CLT e 333 do CPC. 

Quanto ao subprincípio da Norma mais Favorável, este se aplica quando existir 

mais de uma norma aplicável a um caso concreto, oportunidade em que o julgador deve se 

utilizar da que for mais benéfica ao trabalhador. Ressalta-se que aqui não interessam questões 

relativas à hierarquia de normas ou em relação ao tempo em que foram publicadas, pois caso 

estiverem em vigência, sempre deverá ser concretizada a norma mais favorável ao 

trabalhador.  

Por fim, o subprincípio da Condição mais Benéfica estabelece que, mesmo no 

caso de edição de norma superveniente de reduzido caráter protetivo ao trabalhador, 

prevalecem as condições mais vantajosas no decorrer do contrato de trabalho.  

Fora do rol acima, expõe-se o Princípio da Primazia da Realidade o que significa 

dizer que a decisão do magistrado deve sempre se pautar na realidade fática vivenciada pelas 

partes litigantes na relação laboral, pois, não raro, o que consta em contrato, prova 

documental, pode não revelar a prática do dia a dia, muitas vezes comprovadas por provas 

testemunhais, estas secundárias em credibilidade nos demais ramos do direito. A prova 

documental é dotada de uma forte presunção de veracidade relativa, pois admitem provas em 

contrário. Mais vale no processo de trabalho a realidade vivida pelas partes do que as 

condições fictícias registradas em documentos. Inclusive, não se trata somente de análise dos 

documentos, mas, na realidade, o Princípio da Primazia da Realidade vale para todas as 

formas de prova possíveis no Direito do Trabalho, vez que são privilegiados os fatos e a 

realidade, ao invés da forma estabelecida em lei. 

 De igual importância é o Princípio da Continuação da Relação de Emprego 

segundo o qual parte da premissa que o contrato de trabalho do empregado terá validade por 

prazo indeterminado, salvo se pactuado de forma diversa ou por se admitir exceções – a 

exemplo dos contratos por prazo determinado e os temporários -. Tem-se que, caso ocorra 
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alteração na direção da empresa ou mudança de empregador, o contrato de trabalho continua a 

viger nas mesmas condições outrora fixadas. 

Esse princípio reflexa diretamente no campo processual, pois, em sua decorrência, 

cabe ao autor o ônus de provar o término do Contrato de Trabalho o empregado nega sua 

dispensa, por constituir presunção favorável a este.  

Por fim, como dito no introito desse trabalho, vale mencionar o Princípio da 

Irrenunciabilidade dos Direitos ou da Indisponibilidade de Direitos, segundo o qual os direitos 

trabalhistas são irrenunciáveis, indisponíveis e inderrogáveis. Qualquer ato que afronte ditos 

direitos são considerados nulos plenamente. Corresponde a um importante mecanismo de 

proteção ao empregado em defesa à pressão exercida pelo empregador, muitas vezes por meio 

de coação que leva o empregado a agir em contrário aos direitos anteriormente conquistados.  
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3. LASTROS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO DO 

TRABALHO 

 

 

Analisando a Carta Constitucional vigente, percebe-se, em seu índice, o tópico 

“Direitos e Garantias Fundamentais”, do qual surgem como subtítulos os direitos individuais, 

sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Tais direitos fundamentais são 

frutos da evolução da sociedade ao longo do tempo, e hoje, são traduzidos como o 

reconhecimento efetivo da idéia da dignidade da pessoa humana presente no art. 1º, III, da 

Constituição/88. 

Historicamente, surgiram os direitos fundamentais de primeira geração ou 

dimensão, em oposição ao então estado arbitrário, de polícia. Tais direitos consubstanciaram-

se na limitação da atuação estatal. Eram as chamadas liberdades públicas, com destaque para 

a palavra “liberdade”, que poderia ser exemplificada como a criação de limitações ao poder 

do Estado, v.g. o de tributar. A desapropriação desacompanhada de lei que a sustentasse 

igualmente era vedada. Compreendiam e realçavam as liberdades clássicas, negativas ou 

formais. 

Nessa fase evolutiva era comum e permitida a exploração do homem, do menor, 

na seara do trabalho. Não havia preocupação com a saúde nem tampouco com a educação, o 

que perdurou até o final do século XIX. 

Já no século XX, como fruto da Revolução Francesa surgiram os direitos de 

segunda geração ou dimensão (direitos econômicos, sociais e culturais), que se identificavam 

com as liberdades positivas, reais ou concretas, cuja palavra chave era a “igualdade”, motivo 

pelo qual a atuação estatal, além de limitada, precisava ser positiva. Doravante caberia ao ente 

estatal atuar positivamente, intervindo nas relações privadas e reduzindo as diferenças sociais. 

Surge o Direito do Trabalho. Identifica-se o titular de um direito. 

E não parou por aí. 

Definido pelas palavras “fraternidade e solidariedade”, exsurgem os direitos de 

primeira geração ou dimensão que constituem prerrogativa jurídica de titularidade coletiva. 

Refletem dentro do processo de afirmação dos direitos humanos a expressão significativa de 

um poder atribuído não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas num sentido 

verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social. É a era da preocupação com o 
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direito ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, sem os quais o ser humano não tem uma 

vida digna. 

 

 

3.1 A Dignidade da Pessoa Humana 

 

 

Conforme De Plácido e Silva
4
: 

 

Derivado do latim dignitas (virtude, honra, consideração), em regra se entende a 

qualidade moral que, possuída por uma pessoa serve de base ao próprio respeito em 

que é tida. Compreende-se também com o próprio procedimento da pessoa, pelo 

qual se faz merecedor do conceito público. 

 

A dignidade relaciona-se tanto com a liberdade e valores do espírito como com as 

condições materiais de subsistência do ser humano, motivo pelo qual, alçada a princípio 

fundamental pela Constituição Brasileira, trata-se, mais do que de um direito, de um atributo 

de todo ser humano, independentemente de raça, cor, requisito, religião, ou condição. 

Vide conforme se encontra: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: 

[...] 

III - a dignidade da pessoa humana; 

 

Como valor constitucional supremo, a dignidade da pessoa humana é considerada 

núcleo axiológico da Constituição e, sustenta a idéia do mínimo existencial, conceito de 

conteúdo indeterminado, variável no tempo e no espaço, que consiste na proteção do conjunto 

de bens e utilidades indispensáveis à vida humana digna, tal qual o direito à saúde, à 

assistência social, ao trabalho, dentre outros. 

Somente em sua condição humana o indivíduo é titular de direitos que devem ser 

respeitados pelo Estado. A violação ao conceito de dignidade humana significa desumanizar o 

indivíduo. Importante citar a visão de Leonardo Boff em relação ao tema. 

 

                                                           
4 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Edição Universitária 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993. Vol. I e II. p. 72. 
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Nada mais violento que impedir o ser humano de se relacionar com a natureza, com 

seus semelhantes, com os mais próximos e queridos, consigo mesmo e com Deus. 

Significa reduzi-lo a um objeto inanimado e morto. Pela participação, ele se torna 

responsável pelo outro e con-cria continuamente o mundo, como um jogo de 

relações, como permanente dialogação
5
. 

 

Sobre o disposto Emanuel Kant, ao desenvolver a Fórmula do Objeto, dizia que o 

que diferencia o ser humano dos demais seres é a sua dignidade, a qual é violada todas as 

vezes que ele é tratado não como um fim em si mesmo, mas como um meio, ou seja, como 

um objeto para se atingir determinados fins.  

As normas que visam a segurança do trabalhador nada mais são do que formas de 

proteção de sua saúde, bem sem o qual não lhes seria possível viver e laborar com dignidade, 

portanto normas protetivas de direitos humanos em sua essência. 

A Constituição Federal de 1988, quando elaborada, inovou frente às Cartas 

anteriores, pois enumerou, em seu art. 4º, um leque de princípios a reger a República 

Federativa do Brasil no cenário internacional. Pela primeira vez na história brasileira sua 

Carta de Direitos Maior trouxe, de forma expressa, o princípio da prevalência dos direitos 

humanos sobre os demais. Leia-se: 

 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais 

pelos seguintes princípios: 

[...] 

II - prevalência dos direitos humanos; 

 

Nesse passo é importante destacar o conteúdo do artigo I da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, abaixo: 

 

Artigo I - Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 

dotadas de razão  e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito 

de fraternidade. (sem grifo no original) 

 

Ora, se a dignidade é elemento ínsito ao ser humano, todo arcabouço jurídico que 

vier a protegê-la, não só na ordem interna mas também no âmbito internacional, tem 

prevalência sobre as de natureza diversa.  

A proteção do trabalhador é preocupação internacional e, nesse âmbito, encontra 

na OIT – Organização Internacional do Trabalho – apoio, organização e sistematização, 

concretizados em atos proativos praticados, idealizados e escritos pelos Estados-membro em 

inúmeras convenções, quais se inserem na ordem interna nacional através da ratificação de 

tratados. 
                                                           
5 OLIVEIRA, Pedro A. Ribeiro. Fé e Política: fundamentos. São Paulo: Idéias e Letras, 2005. 
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Quando isso ocorre, mais uma vez, busca-se proteger a dignidade do trabalhador, 

sem a qual aniquilar-se-ia o homem, e por consequência o trabalho, a sociedade e o Estado. 

 

 

3.2 Os Valores Sociais do Trabalho e a Livre Iniciativa 

 

 

A Constituição Federal de 1988, no art. 1º, IV, preceitua que o valor social do 

trabalho é um dos fundamentos da República e ainda traz, no art. 170, caput, o trabalho 

humano como fundamento da ordem econômica, quais são transcritos abaixo: 

 

Art. 1. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos:  

[...] 

IV – o valor social do trabalho e da livre iniciativa. 

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 

da justiça social, observados os seguintes princípios: 

I - soberania nacional; 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

IV - livre concorrência; 

V - defesa do consumidor; 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme 

o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 

prestação; 

VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII - busca do pleno emprego; 

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as 

leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.  

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 

econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos 

previstos em lei. (sem grifo no original) 

 

A expressão trabalho deve ser entendida em seu sentido amplo, vez que a Carta 

Constitucional não faz qualquer menção a que espécie se refere, abarcando o conceito de 

trabalho subordinado, empresário ou autônomo. 

O trabalho não é apenas fonte de sustento do homem. Elemento de produção, ele 

dignifica a pessoa e a insere no conceito de cidadão, participativo do crescimento do Estado e 

da sociedade. Além de incrementar o ser humano, traz-lhe dignidade, estando entranhado ao 

fundamento constitucional descrito no tópico anterior. 
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Embora o texto constitucional apresente viés capitalista e concepção liberal, nem 

mesmo o mercado, para quem o trabalho nada mais é do que elemento de produção, pode 

prescindir de valorizar o trabalho como ingrediente crucial ao alcance da dignidade humana. 

Portanto, o valor do trabalho aparentemente é colidente com o valor da livre 

iniciativa. Todavia, cabe ao intérprete e ao aplicador do direito conciliar, e em casos concretos 

buscar, aquele valor que melhor se adapta ao bem comum e atende ao princípio da dignidade 

da pessoa humana. 

Dar efetivo valor ao trabalho humano é erigir o homem trabalhador a aquele com 

um fim em si mesmo e não como meio a que o capital atinja seu fim. É, dentre outras frentes, 

aumentar as ofertas de trabalho, qualificar, buscar a segurança de quem trabalha e dar 

dignidade no momento do exercício de seu mister, não exigindo trabalho em condições 

penosas ou perigosas e eliminando ou trazendo para padrões aceitáveis a insalubridade. 

Ora, a própria Constituição, em seu art. 170, preceitua como princípios da ordem 

econômica, além da propriedade privada e da livre-iniciativa, a redução das desigualdades 

sociais, a busca do pleno emprego, e como objetivos fundamentais, no art. 3
o
, a construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária, erradicando-se a pobreza e a marginalização, com o 

bem de todos, o que é possível, principalmente, com a valorização do trabalho humano, para 

que este traga maior dignidade a quem trabalha. 

Pertinentes trazer à baila as lúcidas considerações de Rafael da Silva Marques
6
, 

Juiz do Trabalho Substituto – RS, Mestre em Direito pela UNISC:  

 

Entende-se que o conceito de emancipação vai ao encontro do que dispõe a cabeça 

do art. 1º da CF/88 quando preceitua que a República Federativa é um Estado 

Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito é aquele fruto da superação 

do modelo imposto pós-revolução francesa, de caráter estritamente liberal e 

patrimonial e que dá ênfase à liberdade contratual e ao positivismo jurídico. Esta 

superação dá-se com a emancipação, através da inclusão social e concretização dos 

direitos sociais e dos princípios constitucionais, tendo por norte a dignidade da 

pessoa humana, art. 1º, III, da CF/88. Não basta reformar o Estado de Direito e 

conceder, de forma paternalista, direitos e garantias sociais. Deve-se considerar as 

conquistas sociais como CONQUISTAS e, a partir delas, se estruturar e não 

reestruturar um Estado igual para todos e que tenha como princípio-base a dignidade 

humana e a coletividade, em detrimento dos preceitos de mercado e dinheiro. Neste 

tom, interessante, até mesmo para dar um pouco mais de cor ao que se busca versar 

nesta nota, o texto de Marx: “Só será plena a emancipação humana quando o homem 

real e individual tiver em si o cidadão abstrato; quando como homem individual, na 

sua vida empírica, no trabalho e nas relações individuais, se tiver tornado um ser 

genérico; e quando tiver reconhecido e organizado suas próprias forças (forces 

propres) como forças sociais, de maneira a nunca mais separar de si esta força social 

como força política
7
.” 

                                                           
6 Disponível em: http://www.amatra4.org.br/publicacoes/cadernos/caderno-03?start=3: 
7 MARX, Karl. Manuscritos Econômicos-filosóficos. Ed. Martin Claret, coleção obras primas de cada autor, inverno de 

2001, p. 37. 

http://www.amatra4.org.br/publicacoes/cadernos/caderno-03?start=3
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No Brasil valoriza-se muito o direito do trabalho e não o direito ao trabalho, 

motivo pelo qual há altos índices de trabalhadores informais ou que se sujeitam a 

subempregos, estando expostas, em muitos casos, a trabalhos insalubres, perigosos e penosos. 

Nestes casos há a perda da dignidade, pois que o trabalhador se sujeita às formas mais 

daninhas de prestação de serviços por pouquíssimo dinheiro, sem que tenha proteção 

adequada. Na esteira, lembro que o Brasil é um dos campeões mundiais de acidente do 

trabalho, sendo prova disso o número de ações acidentarias que tramitam nas Justiças Comum 

e do Trabalho. Isso não pode perdurar por ferir, frontalmente, a concepção de democracia 

social. 

Veja esse julgado da nossa Suprema Corte: 

 

ADIn 1.950 (STF) 

É certo que a ordem econômica na Constituição de 1.988 define opção por um 

sistema no qual joga um papel primordial a livre iniciativa. Essa circunstância não 

legitima, no entanto, a assertiva de que o Estado só intervirá na economia em 

situações excepcionais. Mais do que simples instrumento de governo, a nossa 

Constituição enuncia diretrizes, programas e fins a serem realizados pelo Estado e 

pela sociedade. Postula um plano de ação global normativo para o Estado e para a 

sociedade, informado pelos preceitos veiculados pelos seus artigos 1º, 3º e 170. 

A livre iniciativa é expressão de liberdade titulada não apenas pela empresa, mas 

também pelo trabalho. Por isso a Constituição, ao contemplá-la, cogita também da 

‘iniciativa do Estado’; não a privilegia, portanto, como bem pertinente apenas à 

empresa. Se de um lado a Constituição assegura a livre iniciativa, de outro 

determina ao Estado a adoção de todas as providências tendentes a garantir o efetivo 

exercício do direito à educação, à cultura e ao desporto [...]. Na composição entre 

esses princípios e regras há de ser preservado o interesse da coletividade, interesse 

público primário. [...] (ADI 1.950, Rel. Min. Eros Grau, DJ 02/06/06). No mesmo 

sentido: ADI 3.512, DJ 23/06/06. 

 

Para a Carta de 1988 o trabalho tem um valor social (arts. 1
o
, IV, e 170). Ele é 

fundamento da República e a ordem econômica, por sua vez, é fundada no trabalho da pessoa 

humana. Estes dispositivos vêm antes do valor social da livre iniciativa, devendo esta, 

portanto, se sujeitar e se submeter aos anseios da classe trabalhadora, e não ao contrário. 

Se assim não fosse, estar-se-ia incorrendo e afronta ao mega-princípio da 

Constituição Brasileira de 1988, o da dignidade da pessoa humana, que rege e serve de guia 

para todo o ordenamento jurídico brasileiro, devendo, ser respeitado. 

Vinculado ao fundamento em testilha, dos valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa, ainda na Carta Magna faz-se presente o art. 6º, inserido no Capítulo II do Título II - 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais -, intitulado Dos Direitos Sociais, com o seguinte 

conteúdo, in verbis: 
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Art. 6º São Direitos Sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (sem grifo no 

original) 

 

Da simples análise topográfica do dispositivo constitucional conclui-se que os 

direitos sociais são direitos fundamentais do homem. Em um Estado Social de Direito, sem 

sombra de dúvidas é válido afirmar que são de observância obrigatória, tendo por desígnio a 

proteção e melhoria de vida dos hipossuficientes, através de ações concretas, afirmativas (art. 

1º, IV, da CF/88). Invioláveis, é inadmissível serem afastados por vontade das partes, 

preponderando a vontade do Estado frente a vontade dos contratante, como leciona Arnaldo 

Sussekind. 

 Pelo fato dos direitos sociais estarem inseridos no título referente aos direitos e 

garantias individuais, pode-se afirmar que aos mesmos aplica-se a regra da 

autoexecutoriedade, prevista no art. 5º, § 1º da Constituição Federal, podendo ser, a omissão 

do poder público quanto à regulamentação de norma que os prevejam, enfrentada via 

ajuizamento de mandado de injunção.   

O art. 7º da Constituição Federal retrata rol exemplificativo de direitos sociais, 

cabendo frisar que, neste ponto, os comandos assecuratórios constitucionais destinam-se ao 

trabalhador subordinado, ao empregado, traduzindo-se este como aquele que mantiver algum 

vínculo de emprego. 

Silente sobre o conceito de trabalhador subordinado, para se identificar quais os 

beneficiários dos direitos sociais constitucionais presentes no art. 6º e pincelados no art. 7º, o 

intérprete deve se socorrer na definição contida na legislação infraconstitucional, qual o 

considera como sendo aquele que trabalha ou presta serviços por conta e sob direção da 

autoridade de outrem, pessoa física ou jurídica, entidade pública ou privada. Mas não é só.  

Este conceito de trabalhador subordinado deve se adaptar à Carta Maior e a 

Constituição é aplicável, em seus termos, apenas ao empregado e aos demais trabalhadores 

nela expressamente indicados. Elucida, para ser mais específico sobre o tema, que ela abrange 

os trabalhadores rurais, os avulsos, os domésticos e os servidores públicos. Ao não mencionar 

outros trabalhadores, conclui-se que os direitos destes dependem de regulamentação por lei 

ordinária, tal qual ocorre com os trabalhadores eventuais, os autônomos e os temporários. 

Em que pese essa abrangência limitada do art. 7º, como dito alhures, as normas 

legais pertinentes aos trabalhadores eventuais, aos autônomos e aos temporários devem ser 

pautadas nos fundamentos da República, sendo-lhes vedada a afronta à dignidade da pessoa 

humana e ao valor social do trabalho. 
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3.3 Direito à Saúde 

 

 

A discussão acerca do conceito de saúde perdurou por séculos, tendo sido 

delineado e externado primeiramente na Grécia Antiga, por intermédio do brocardo Men Sana 

In Corpore Sano. O conceito de saúde relaciona-se tanto com a ideia de ausência de doenças 

quanto com a de meio ambiente sadio e de favoráveis condições de vida dos homens. 

No ano de 1946 é criada a Organização Mundial as Saúde (OMS), que definiu 

saúde como o completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de doenças 

ou agravos, reconhecendo-a como um dos direitos fundamentais de todo ser humano, seja 

qual sua condição social ou econômica e sua crença religiosa ou política. 

Embora revolucionário e abrangente, tal conceito fora severamente criticado, haja 

vista que as verbas públicas podem correr o risco de não serem suficientes para e efetivação 

de um completo bem-estar físico, mental e social. Assim, tal conceito esbarraria, quando de 

sua aplicação, em limites culturais, sociais e econômicos. E não é só. A definição de saúde 

seria viva, dinâmica, construída diariamente com a promoção de atitudes que busquem 

qualidade de vida. Seria um fenômeno holístico, entendido pela noção de que partes de um 

sistema, seja no trato com os seres humanos ou qualquer outro organismo, não se explica tão 

somente pela soma dos componentes, mas no sistema como um todo, que determina o 

comportamento das partes. 

O conceito de saúde é, também, uma questão de o cidadão ter direito a uma vida 

saudável, levando a construção de uma qualidade de vida, que deve objetivar a democracia, 

igualdade, respeito ecológico e o desenvolvimento tecnológico, tudo isso procurando livrar o 

homem de seus males e proporcionando-lhe benefícios. 

A Constituição Federal de 1988 foi a primeira carta política no Brasil a reconhecer 

e assegurar expressamente o direito à saúde: a saúde como direito fundamental do homem, 

direito social e dever do Estado.  Por tal fato, ele está inserido no conceito de “dignidade 

humana”, princípio basilar da República, posto que não há se falar em dignidade se não 

houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. 

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 

5º da Constituição, que preconiza a inviolabilidade do direito à vida, o mais fundamental dos 

direitos. Inconciliável, igualmente, proteger a vida, sem agir da mesma forma com a saúde. 



 23 

Como direito social, a saúde vem assegurada constitucionalmente no art. 6º, 

caput, parametrizando, por exemplo, a edição de normas de segurança e medicina no trabalho; 

a definição do valor do salário mínimo - que deve ser suficiente para suprir as necessidades 

vitais do trabalhador e às de sua família, a exemplo de sua moradia, alimentação, educação, 

lazer, saúde, dentre outros.  

Por óbvio, está o direito à saúde umbilicalmente ligado aos elementos vitais 

essenciais do indivíduo e de sua família.  

Ainda como direito social, o direito à saúde é assegurado no artigo 7º da 

Constituição Federal, através do inciso XXII, que prevê, como direito do trabalhador, a 

redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança; 

do inciso XXIII, que estipula um adicional de remuneração para aqueles que exercerem 

atividades penosas, insalubres ou perigosas e do inciso XXXIII, que, em razão da proteção à 

saúde, proíbe o trabalho de menores em período noturno, atividades perigosas e insalubres, 

por se entender, sem exceções, que estes sofreriam sérios prejuízos se expostos a situações de 

risco. 

Exsurge o direito à saúde, também,  no Título VIII, intitulado Da Ordem Social, o 

qual, em seu capítulo II, Seção II, o trata o direito de saúde de forma específica. Referida 

seção inicia-se com o art. 196, o qual dispõe: 

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e 

recuperação. 

 

Tal dispositivo traz a baila o Princípio da Universalidade, segundo o qual a saúde 

deve ser prestada a todos que dela necessitem, em igualdade de acesso - um tanto utópico nos 

dias atuais. Cabe ao Estado, através de políticas públicas, socioeconômicas, a redução do risco 

de doenças e outros males, inclusive ocupacionais, adotando medidas de prevenção, proteção 

e recuperação a quem necessitar, regulamentando, fiscalizando e controlando serviços de 

saúde (arts. 196, 197 e 198 da CF/88).  

O controle, a regulamentação e a fiscalização do serviço de saúde pelo Poder 

Público se justificam pela relevância a ele intrínseca, posto que a ordem social, em visão 

longa, objetiva o bem estar das pessoas, fruto este da ausência de mazelas físicas e psíquicas. 

Não se pode imaginar tal bem-estar sem a atividade laboral, motivo pelo qual o trabalho 

mostra-se raiz do mesmo e deve ser desempenhado de forma segura à saúde e à segurança do 

trabalhador (art. 193 da CF/88).  
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Pela exegese do disposto nos arts. 197 e 198, inciso II, cristalina a intenção do 

legislador constituinte em priorizar atividades preventivas ao se delinear os serviços de saúde, 

que deve ter atendimento integral, isso sem prejuízo dos serviços assistenciais. 

A saúde é, inquestionavelmente, para o homem em sua individualidade ou 

coletivamente, tanto um direito fundamental como um direito social. Sob outro prisma, é um 

dever do Estado.  

Da análise global e sistêmica do ordenamento jurídico constitucional, percebe-se 

que os dispositivos pertinentes ao direito à saúde se entrelaçam e complementam, cabendo na 

sua aplicação interpretação extensiva, marca indelével dos direitos fundamentais. 

Como consequência lógica da sistemática de garantia constitucional, certo que o 

Estado não tolerará atividade que ponha em risco a vida, a integridade física e a segurança dos 

indivíduos. Tal ideia harmoniza-se com o disposto no artigo 225, caput, do mesmo diploma 

normativo, qual garante a todos um meio ambiente ecologicamente equilibrado e, no inciso V, 

impõe ao Poder Público o dever de controlar a produção, comercialização e o emprego de 

técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o 

meio ambiente.  

A proteção à saúde e o direito ao meio ambiente equilibrado também vai ao 

encontro do princípio da dignidade da pessoa humana e da ordem econômica fundada na 

valorização do trabalho humano e justiça social. 

A partir do momento em que o Estado chamou para si a responsabilidade de 

tutelar o trabalho e a saúde dos trabalhadores, garantindo o bem estar social, tal tema atraiu o 

interesse coletivo e foram criadas legislações voltadas para a reparação e para a proteção da 

saúde do trabalhador. Essas normas versam sobre a proteção da saúde deste, com medidas de 

prevenção a acidentes, normas de segurança e higiene no trabalho, bem como do 

desenvolvimento de uma noção de meio ambiente de trabalho. 

Em que pese venha desenvolvendo mecanismos de combate aos acidentes de 

trabalho, o Brasil está entre os países que apresentam seus maiores índices na ordem 

internacional. As medidas de redução e/ou eliminação de riscos no trabalho, destinados 

primeiramente aos celetistas, estão sendo importados para aqueles que se submetem ao regime 

jurídico estatutário. 

Antes de celetistas ou estatutários, os trabalhadores são seres humanos, a quem 

deve ser assegurada a concepção de dignidade, nesse tópico entendida como a preservação 

plena da saúde e da segurança de cada qual no exercício de seu labor. 
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4. REGIMES JURÍDICOS 

 

 

4.1 Empregados 

 

 

A conceituação de “empregado” encontra previsão legal no art. 3º da 

Consolidação das Leis Trabalhistas, doravante CLT, a qual, ao descrevê-lo, preceitua as 

condicionantes para que o trabalhador assim seja caracterizado. Leia-se: 

 

Art. 3º Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de 

natureza não eventual a empregador, sob dependência deste e mediante salário. 

Parágrafo Único. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição 

de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. (sem grifo no 

original) 

 

Numa primeira parte, o ditame da necessidade em ser pessoa física, ou seja, a 

prestação do trabalho deverá ser efetivada por pessoa humana, o que coloca numa outra 

situação a realização de terceirização para prestação de serviços, essa por sua vez encapsula-

se como contrato entre pessoas jurídicas e não como relação de emprego.  

Seguindo, convém dizer que a mesma pessoa que é contratada para a prestação do 

serviço é quem deve prestá-lo, não cabendo a esta destinar suas obrigações funcionais a 

outrem para conclusão das obrigações contratuais que são suas. A relação de emprego é do 

específico empregador com o empregado que foi contratado e vice versa, conforme o rol de 

atribuições previstas desde o início no contrato de trabalho.  

Adiante se percebe a não eventualidade da prestação dos serviços como um dos 

pilares desse conceito. O trabalhador, para ser considerado empregado, deve exercer sua 

função de forma regular, mesmo que o tempo para seu exercício seja determinado. 

Nos meandros do art. 3º constata-se, ainda, a necessidade de haver subordinação 

do empregado para com o empregador, sendo este quem ordena os afazeres aquele, pelos 

quais remunera. 

Por fim, a remuneração, dita na CLT “salário”, que é o mínimo pagamento aceito 

na Constituição Federal para os empregados, pode vir calculado por hora, dia, semana, 
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quinzena, mês, empreita, como acordado for. Portanto, o trabalho voluntário não encontra 

raízes no conceito de empregado, segundo a norma trabalhista. 

As garantias trabalhistas encontram fundamento principal no art. 7º da 

Constituição Federal de 1988, delineadas nos seus trinta e quatro incisos, dentre as quais 

destacam-se a previsão da jornada de trabalho, o direito ao salário mínimo vigente, a 

percepção de adicionais de remuneração, o recebimento de seguro desemprego e o 

recebimento do fundo de garantia do tempo de serviço. 

Em termos de diferenciação prática, talvez, a maior peculiaridade do empregado é 

o registro feito em sua carteira de trabalho, destacando-se que não há que se falar na garantia 

da estabilidade do trabalhador na execução da sua função. O empregador poderá valer-se da 

demissão, se entender como necessária. 

 

 

4.2 Servidores Públicos Celetistas 

 

 

O Regime Celetista é tido como a melhor plataforma jurídica de acepção 

trabalhista, segundo a própria administração pública, justo por haver compêndio legal 

correspondente (CLT) e Justiça específica atuante. 

Tanto as empresas privadas como as estatais, estão submetidas ao Regime 

Jurídico da CLT. Nesse contexto o serviço público diferencia-se da atividade econômica, 

sendo esta última prestada pelas empresas estatais em que pese estas pertencem ao Estado. 

Na prestação de serviços públicos, pautada nos ditames do referido regime, surge 

a categoria dos empregados públicos ou servidores públicos trabalhistas, que são funcionários 

com carreira não estável suscetíveis à demissão por desempenho insatisfatório, por prática de 

falta grave, por acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções e, até mesmo, por 

necessidade da redução de quadros. Tal suscetibilidade diferencia o empregado público do 

servidor público estatutário, que pode obter estabilidade, característica esta, indubitavelmente, 

de relevante importância. 

A seleção para inclusão nos quadros do serviço público é feita mediante concurso 

público de provas, ou de provas e títulos. 
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A regulamentação do regime jurídico dos servidores públicos civis da União é 

dada pela Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, forma basilar que serviu de modelo para 

implantação nos estados e municípios dos instrumentos legais semelhantes, podendo ser 

aplicada de forma subsidiária em questões judiciais.  

 

 

4.3 Servidores Públicos Estatutários 

 

 

O Regime Estatutário, comparado ao celetista, é o que mais se adéqua à atividade 

da prestação pública de serviços. Sob sua égide estão dispostos os agentes públicos que 

prestam serviços de natureza essencialmente pública e não econômica. 

A relação jurídica de trabalho encontra forma nos estatutos, que consistem em 

diplomas legais específicos, previstos na forma da lei, que estabelecem os ditames entre o 

servidor e o Estado, delineando direitos e deveres. Alguns órgãos públicos têm autonomia 

legal para editar, cada qual, o seu estatuto a exemplo da Polícia Militar e do Corpo de 

Bombeiros Militar.  

Assim como os empregados públicos, os servidores públicos devem sujeitar-se a 

concurso como processo para inclusão nos quadros profissionais do Estado. 

Boa discussão se dá entorno da caracterização dos militares enquanto servidores 

públicos, haja vista a recepção, pelo ordenamento jurídico, da Emenda Constitucional n. 18 de 

1998 que retificou o capítulo da Constituição Federal que falava dos servidores públicos civis 

e militares, contemplando-os num mesmo contexto. O antigo ordenamento foi fracionado e 

deu aos servidores públicos militares figuração própria no art. 42, in verbis: 

 

Seção III 

DOS MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS 

TERRITÓRIOS 

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 

instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, 

além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e 

do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do 

art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos 

governadores. 

§ 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios 

aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal.  
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Referido fracionamento e a subsequente não inserção do termo “servidores 

públicos” junto aos militares ensejou em alguns doutrinadores o questionamento sobre a 

caracterização dos militares com relação ao regime jurídico que ocupam. Uma corrente 

doutrinária afirma que os militares continuam atuando como servidores públicos. Outra os 

retira desta categoria, dando como extinta a classificação dos servidores públicos militares, 

que passaria a ter identidade própria. 
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5. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

 

 

Segurança e medicina do trabalho são áreas do Direito do Trabalho que têm por 

finalidade a proteção física e mental do trabalhador, objetivando a melhoria das condições de 

trabalho para evitar a ocorrência de doenças e acidentes. 

Nas palavras do professor Sérgio Pinto Martins
8
: 

 

[...] a segurança e medicina do trabalho são o segmento do Direito do Trabalho 

incumbido de oferecer condições de proteção à saúde do trabalhador no local de 

trabalho, e de sua recuperação quando não se encontrar em condições de prestar 

serviços ao empregador. 

 

Ou ainda, sob o prisma do mestre Valentin Carrion
9
: 

 

A segurança e medicina do trabalho é a denominação que trata a proteção física e 

mental do homem, com ênfase especial para as modificações que lhe possam advir 

do seu trabalho profissional. Visa, principalmente, as doenças profissionais e os 

acidentes de trabalho. 

 

De acordo com quantitativo dos Ministérios do Trabalho e da Previdência Social, 

estima-se que no Brasil, somente no ano de 2010, houve mais de 700.000 acidentes de 

trabalho, registrados ou não. Destes, aproximadamente, 16.000 aconteceram no Estado de 

Goiás. Houve mais de 2.700 mortes provocadas por acidentes do trabalho no país.  

A soma do valor gasto no ano de 2010 pelo INSS para cobrir despesas com 

acidentes e doenças oriundas do meio ambiente laboral (aposentadorias por invalidez, auxílios 

doença, acidente e suplementar), supera a marca dos 6 milhões de reais (Fonte: 

MPS/AEPS
10

). 

No mesmo ano referência, e ainda com números das mesmas fontes de pesquisa, 

percebe-se que no ramo econômico da administração pública, defesa e seguridade, 

infelizmente foi alcançada a marca 23.000 acidentes de trabalho no Brasil (inclusas doenças 

do trabalho e profissional). Este tipo de atividade econômica, no Estado de Goiás, no ano de 

2009, alcançou o terrível número de 1.137 acidentes do trabalho. Tal quantitativo, em termos 

comparativos, corresponde a, aproximadamente, 50% do efetivo ativo do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de Goiás. 

                                                           
8 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 18 ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 613. 
9 CARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. 30 ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 168. 
10 Anuário Estatístico Brasileiro da Proteção – 2012. Proteção Publicações e Eventos. São Paulo:2012. 
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Os acidentes do trabalho geram preocupação à administração pública e sérios 

prejuízos à sociedade. Pois ferem as colunas jurídicas fundamentais da sociedade, em 

quaisquer condições, quais sejam a vida, a saúde e a dignidade humana. 

Na sua essência, a vida social contemporânea acontece, na maior parte do tempo, 

em três ambientes diferentes: familiar, ocupacional ou comunitário. Cada qual impacta na 

vida do ser humano a sua maneira, e este tende a adaptar-se aos mesmos, por vezes de forma 

lenta e limitada, haja vista as constantes mudanças do meio ambiente e das formas de vida. 

O ambiente ocupacional, onde o indivíduo passa, no mínimo, um terço da sua vida 

como agente laborativo, é um local de potencial risco à saúde, considerando os processos, as 

máquinas e a exposição a agentes dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de 

acidentes. Isso sem contar os resíduos produzidos pelas indústrias que afetam o meio 

ambiente e repercutem negativamente na qualidade de vida como um todo, diminuindo saúde 

pública em geral. 

O trabalho, portanto, deveria ser caminho inevitável para a felicidade e a saúde. 

Contudo, em muitos casos, é motivo gerador de doenças e acidentes que, afastada a 

fatalidade, podem gerar sequelas eternas, sejam elas físicas ou psíquicas. 

Há muito tempo se discute as razões do acometimento de doenças aliadas ao 

campo de trabalho. Sobre esse contexto, vários autores importantes já escreveram. 

Gaius Plinius Secundus - Plínio o velho (23-79 d.C.) -, naturalista romano que 

descreveu diversas moléstias do pulmão entre mineiros e envenenamento advindo do 

manuseio de compostos de enxofre e zinco. Georgius Agrícola (1546), médico alemão autor 

do livro “De Re Metállica”, obra que discute os acidentes do trabalho e as doenças mais 

comuns entre os mineiros, dando destaque à chamada “asma dos mineiros”. Phillipus 

Aureolus Bombastus von Hohenheim – Paracelso (1697) -, médico suíço que publicou o 

escrito “Von Der Birgsucht Und Anderen Heiten” sobre as relações entre trabalho e doença. 

Bom destaque se dá ao médico italiano Bernardino Ramazzini (1633 a 1714), 

quem, em 1700, publicou o livro “De Morbis Artificum Diatriba”, que relacionava os riscos à 

saúde ocasionados por produtos químicos, poeira, metais e outros agentes encontrados por 

trabalhadores em 52 ocupações. Tal publicação, de elevada repercussão, representa hoje o 

grande marco direto da segurança do trabalho e é tida como referencial teórico até os dias de 

hoje. 

Com início na Europa industrial, a segurança do trabalho teve difusão pautada nas 

más condições da realização dos ofícios e nos consequentes conflitos sociais, o que deu início 
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a  estudos, prerrogativas e decisões junto ao ambiente laborativo. Por tal motivo, a segurança 

o trabalho também pode ser conhecida como segurança ambiental, laborativa ou ocupacional. 

Muitas eram as situações que incitavam na sociedade do início do período 

industrial as revoltas por melhorias, dentre elas estavam: recebimento de baixos salários; 

péssima qualidade de vida laborativa; trabalho degradante a mulheres e crianças acima de 

nove anos. Como consequência adveio o desenvolvimento do sidicalismo para administrar 

tais intenções, a fim de torná-las viáveis. 

Pari passu, a falta de condições ocupacionais adequadas impactaram a segurança 

e o meio ambiente do trabalho. São elas: não atendimento às limitações físicas e psicológicas; 

baixa qualificação e familiarização com as tarefas; ausência de higiene e organização; 

inexistência de proteção jurídica do trabalhador; inexistência de procedimentos internos e 

normas técnicas; falta de saneamento básico e prevenção de doenças; degradação ambiental e 

esgotamento dos recursos ambientais. 

O sistema jurídico procura, dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, 

garantir condições mínimas para o convívio social. A proteção do trabalhador recebe 

condições específicas se comparado a do cidadão comum devido ao risco que esse está 

exposto na execução das suas atividades laborais. O tratamento constitucional garante a 

neutralização ou a minimização dos riscos cativos do trabalho, bem como a seguridade social, 

a percepção de adicionais compensativos e, ainda, as indenizações dos acidentes e doenças do 

trabalho, assim previstos na CF de 1988: 

 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: 

[...] 

IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 

[...] 

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e 

quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, 

mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; 

[...] 

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 

higiene e segurança; 

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou 

perigosas, na forma da lei; 

[...] 

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a 

indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa; 

[...] 
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito 

e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de quatorze anos; 
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Com especificidade encontramos na Consolidação das Leis Trabalhistas o 

Capítulo V – Da Segurança e da Medicina do Trabalho –, trazido pela lei n. 6514 de 22 de 

dezembro de 1977, que trata do tema com mais profusão, distribuindo as competências para a 

execução da segurança e da medicina do trabalho entre as empresas, os empregados e o 

Ministério do Trabalho e Emprego - esse, por sua vez, por meio das Secretarias de Segurança 

e Medicina do Trabalho, de Inspeção do Trabalho, das Delegacias Regionais do Trabalho, e, 

ainda, por qualquer órgão federal, estadual, ou municipal, desde que a ele conveniado. 

O ordenamento jurídico igualmente abraça disposições protetivas previstas em 

tratados internacionais, que são recepcionados por força da necessidade de salvaguardar, 

inclusive no ambiente laboral, a dignidade humana. Na seara trabalhista, a maior fonte 

legislativa desta natureza advém das constantes assembleias da OIT - Organização 

Internacional do Trabalho. 

 

 

5.1 Convenções da Organização Internacional do Trabalho - OIT 

 

 

É claro que as mazelas do trabalho não são entraves brasileiros por natureza. Em 

todo lugar do mundo existem situações degradantes geradoras de riscos, acidentes e doenças, 

de potencial igual ou maior. Isso é um problema mundial. 

Contudo, em virtude da soberania de cada país bem como de sua própria 

peculiaridade, não há que se falar em uniformidade de medidas destinadas à manutenção da 

segurança e da saúde do trabalhador. 

Para que haja vértices legais convergentes, a OIT atua como referencial 

administrativo e de gerenciamento, tem postura proativa no intuito de criar mundialmente a 

consciência da necessidade de correlacionar diversas áreas do conhecimento para gerar a 

adaptação entre homem e trabalho. Sua atribuição principal é divulgar informações e 

recomendações que visem a proteção do trabalhador e boa parte das suas convenções referem-

se à segurança, à saúde, e às condições de trabalho. 

A OIT foi criada no Tratado de Versalhes, em 1919, fundada na convicção de que 

a paz universal e permanente deve estar baseada na justiça social; que o trabalho é fonte de 

dignidade e não é uma mercadoria; que a pobreza é uma ameaça à prosperidade de todos; e 
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que todos tem o direito de lograr o seu bem estar material sob os auspícios da liberdade, 

igualdade, dignidade e segurança econômica. Seu prestigioso trabalho levou-a ao recebimento 

do Prêmio Nobel da Paz em 1969, quando completou 50 anos. 

As preocupações da OIT sempre estiveram aliadas às condições laborais, tanto 

que em 1950, um comitê misto, formado pela OIT e pela OMS, reuniu-se em Genebra para, 

dentre outras coisas, definir o conceito de saúde ocupacional, (apud MENDES, 1980, p. 18) 

in verbis: 

 

A saúde ocupacional tem como objetivos: a promoção e manutenção do mais alto 

grau de bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores de todas as ocupações; a 

prevenção entre os trabalhadores, de desvios de saúde causados pelas condições de 

trabalho; a proteção dos trabalhadores em seus empregos, dos riscos resultantes de 

fatores adversos à sua saúde; a colocação e manutenção do trabalhador adaptadas às 

suas aptidões fisiológicas e psicológicas, em suma: adaptação do trabalho ao homem 

e de cada homem a sua atividade. 

 

Dentro das competências da OIT está a de formular e aplicar normatizações 

internacionais do trabalho, que podem ser convenções ou recomendações. Para tanto, é 

composta numa estrutura tripartite, sendo seus membros representantes de governos, 

empregadores e empregados. Curiosamente, é a única agência da ONU com esse tipo de 

formação estrutural. 

O Brasil está entre os membros fundadores da OIT e desde a primeira edição 

participa de suas conferências internacionais. Já na década de 50 mantinha representação na 

referida organização, situação inalterada até os dias de hoje. Aproximadamente 100 

Convenções Internacionais já foram ratificadas pelo país. 

As convenções internacionais, uma vez ratificadas por decisão soberana de um 

país, passam a fazer parte de seu ordenamento jurídico. Cabe a cada país decidir a maneira de 

regulamentar os aspectos técnicos e legais do conteúdo das convenções, seja na forma de lei 

ou de decreto. A ratificação não tem limite de prazo, porém cada Estado-membro, 

obrigatoriamente, tem 18 meses para submeter a convenção internacional à autoridade 

competente para aprovação, no caso do Brasil o Congresso Nacional. Após aprovação o 

Governo promove, por ato formal dirigido ao Diretor Geral da OIT, a ratificação do tratado, 

que a partir daí é incorporado automaticamente na legislação do Estado-membro, respeitada o 

prazo para a sua vigência. Vide art. 19, Constituição da OIT: 

 

5. Tratando-se de uma convenção: 

a) será dado a todos os Estados-Membros conhecimento da convenção para fins de 

ratificação; 
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b) cada um dos Estados-Membros compromete-se a submeter, dentro do prazo 

de um ano, a partir do encerramento da sessão da Conferência (ou, quando, em 

razão de circunstâncias excepcionais, tal não for possível, logo que o seja, sem 

nunca exceder o prazo de 18 meses após o referido encerramento), a convenção 

à autoridade ou autoridades em cuja competência entre a matéria, a fim de que 

estas a transformem em lei ou tomem medidas de outra natureza; 

c) os Estados-Membros darão conhecimento ao Diretor-Geral da Repartição 

Internacional do Trabalho das medidas tomadas, em virtude do presente artigo, para 

submeter a convenção à autoridade ou autoridades competentes, comunicando-lhe, 

também, todas as informações sobre as mesmas autoridades e sobre as decisões que 

estas houverem tomado; 

d) o Estado-Membro que tiver obtido o consentimento da autoridade, ou 

autoridades competentes, comunicará ao Diretor-Geral a ratificação formal da 

convenção e tomará as medidas necessárias para efetivar as disposições da dita 

convenção; 

e) quando a autoridade competente não der seu assentimento a uma convenção, 

nenhuma obrigação terá o Estado-Membro a não ser a de informar o Diretor-Geral 

da Repartição Internacional do Trabalho - nas épocas que o Conselho de 

Administração julgar convenientes - sobre a sua legislação e prática observada 

relativamente ao assunto de que trata a convenção. Deverá, também, precisar nestas 

informações até que ponto aplicou, ou pretende aplicar, dispositivos da convenção, 

por intermédio de leis, por meios administrativos, por força de contratos coletivos, 

ou, ainda, por qualquer outro processo, expondo, outrossim, as dificuldades que 

impedem ou retardam a ratificação da convenção. (sem grifo no original) 

 

Assim prevê a Carta Magna de 1988: 

 

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 

I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que 

acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional; 

 

O que segue a ratificação é a adoção de medidas legais que assegurem a aplicação 

da convenção em prazos determinados com a manutenção de inspeção regular para garantir o 

seu cumprimento, previstas consultas prévias a entidades que representam os empregadores e 

os empregados. 

A vigência da convenção no âmbito internacional tem início doze meses após a 

assinatura de pelo menos dois dos Estados-membros. Em cada país se dá doze meses depois 

da ratificação da convenção, desde que ela já tenha vigência internacional. 

No âmbito internacional, a convenção não tem prazo de validade. Sob outro 

prisma, internamente, em cada Estado-membro, o prazo de validade é de dez anos após a 

respectiva ratificação. Findado o prazo decenal, havendo silêncio de até doze meses após 

término da validade, a ratificação é validada tacitamente por mais dez anos. No final da 

validade o Estado-membro pode denunciar a convenção, cessando sua responsabilidade em 

relação à mesma após doze meses. 
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A abrangência das convenções podem sofrer mudanças textuais com supressões 

de atividades contempladas, desde que prevista no seu corpo. Assim informa Giovanni 

Moraes
11

: 

 

A abrangência de cada convenção é definida em seu texto, havendo, porém, em 

algumas convenções, possibilidade de exclusão total ou parcial de ramos da 

atividade econômica, empresas ou produtos, ou mesmo a exclusão de aplicação de 

parte da convenção em todo o território nacional, a critério da autoridade nacional 

competente, após consulta às organizações representativas de empregadores e 

trabalhadores. Nessa circunstância, o fato deve ser formalmente comunicado à OIT. 

 

As Convenções Internacionais não impelem aos Estados-membros a sua 

ratificação, são simples direcionamentos, ratificáveis ou não, com vistas à melhoria das 

condições de trabalho e de defesa da justiça social. Nas palavras de Sérgio Pinto Martins
12

:  

 

As convenções têm natureza de tratado-lei, de tratado internacional e não de tratado-

contrato, pois formulam regras, condições ou princípios de ordem geral, destinados a 

reger certas relações internacionais, estabelecendo normas gerais de ação, como 

ocorre com a Convenção sobre o mar territorial. As Convenções da OIT não 

correspondem, porém, a leis supraconstitucionais, pois a Conferência da OIT não 

tem natureza de um Parlamento Universal com a possibilidade de impor normas aos 

Estados. O ato-regra é a Convenção aprovada pela Conferência. O ato-condição é a 

ratificação pelo Estado-membro. 

 

A Constituição Federal, por força da emenda constitucional n. 45 de 2004, dispõe 

a igualdade da Convenção Internacional ratificada a uma emenda constitucional, caso verse 

sobre direitos humanos, in verbis: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

[...] 

§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 

quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 

constitucionais. (sem grifo no original) 

 

Por isso, inobstante não se afigurar como norma supraconstitucional, os 

documentos produzidos pela OIT que busquem assegurar a saúde e a segurança do 

trabalhador, se recepcionados nos moldes da lei pela casa legislativa federal, terão natureza 

                                                           
11 MORAES, Giovanni. Elementos do Sistema de Gestão de SMSQRS. 2ª ed. Editora Gerenciamento Verde. Rio de 

Janeiro:2009, p. 41. 
12 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 27ª ed. Editora Atlas. São Paulo. 2011, p. 79. 
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infraconstitucional e supralegal, consoante posicionamento consolidado no Supremo Tribunal 

Federal, a exemplo do teor do julgamento do RE 349703 / RS - RIO GRANDE DO SUL, 

julgado em 03/12/2008 pelo Tribunal Pleno, tendo como relator o Min. Carlos Britto, in 

verbis: 

 

Ementa  

PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL EM FACE DOS TRATADOS 

INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. INTERPRETAÇÃO DA PARTE 

FINAL DO INCISO LXVII DO ART. 5O DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 

1988. POSIÇÃO HIERÁRQUICO-NORMATIVA DOS TRATADOS 

INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO. Desde a adesão do Brasil, sem qualquer reserva, ao 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º, 7), ambos no ano 

de 1992, não há mais base legal para prisão civil do depositário infiel, pois o caráter 

especial desses diplomas internacionais sobre direitos humanos lhes reserva 

lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, 

porém acima da legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados 

internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil torna inaplicável a 

legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior 

ao ato de adesão. [...] RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. (sem grifo no original) 

 

Portanto, todo tratado internacional que trate de direito humanos é materialmente 

constitucional, ou seja, compõe o bloco constitucional por força de sua essência e, nesta 

classificação, inquestionavelmente, exsurgem as convenções internacionais do trabalho ao 

versarem sobre a segurança e a saúde do trabalhador, vértices dos direitos humanos. 

 

 

5.2 Normas Regulamentadoras – NR’s 

 

 

Dentro do previsto no Capítulo V da CLT – Da Segurança e Medicina do 

Trabalho – está a competência do Ministério do Trabalho e Emprego para a normatização da 

segurança e da medicina do trabalho, percebendo as peculiaridades de cada atividade 

profissional, seja na sua execução ou no próprio ambiente laboral que se desenvolve. 

 

SEÇÃO XV 

Das Outras Medidas Especiais de Proteção 
Art. 200 – Cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições complementares 

às normas de que trata este Capítulo, tendo em vista as peculiaridades de cada 

atividade ou setor de trabalho, especialmente sobre: 
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I – medidas de prevenção de acidentes e os equipamentos de proteção individual em 

obras de construção, demolição ou reparos; 

II – depósitos, armazenagem e manuseio de combustíveis, inflamáveis e explosivos, 

bem como trânsito e permanência nas áreas respectivas; 

III – trabalho em escavações, túneis, galerias, minas e pedreiras, sobretudo quanto à 

prevenção de explosões, incêndios, desmoronamentos e soterramentos, eliminação 

de poeiras, gases etc., e facilidades de rápida saída dos empregados; 

IV – proteção contra incêndio em geral e as medidas preventivas adequadas, com 

exigências ao especial revestimento de portas e paredes, construção de paredes 

contra fogo, diques e outros anteparos, assim como garantia geral de fácil circulação, 

corredores de acesso e saídas amplas e protegidas, com suficiente sinalização; 

V – proteção contra insolação, calor, frio, umidade e ventos, sobretudo no trabalho a 

céu aberto, com provisão, quanto a este, de água potável, alojamento e profilaxia de 

endemias; 

VI – proteção do trabalhador exposto a substâncias químicas nocivas, radiações 

ionizantes e não-ionizantes, ruídos, vibrações e trepidações ou pressões anormais ao 

ambiente de trabalho, com especificação das medidas cabíveis para eliminação ou 

atenuação desses efeitos, limites máximos quanto ao tempo de exposição, à 

intensidade da ação ou de seus efeitos sobre o organismo do trabalhador, exames 

médicos obrigatórios, limites de idade, controle permanente dos locais de trabalho e 

das demais exigências que se façam necessárias; 

VII – higiene nos locais de trabalho, com discriminação das exigências, instalações 

sanitárias, com separação de sexos, chuveiros, lavatórios, vestiários e armários 

individuais, refeitórios ou condições de conforto por ocasião das refeições, 

fornecimento de água potável, condições de limpeza dos locais de trabalho e modo 

de sua execução, tratamento de resíduos industriais; 

VIII – emprego das cores nos locais de trabalho, inclusive nas sinalizações de 

perigo. 

Parágrafo único – Tratando-se de radiações ionizantes e explosivos, as normas a que 

se refere este artigo serão expedidas de acordo com as resoluções a respeito adotadas 

pelo órgão técnico. 

 

O Ministério do Trabalho e Emprego, no intuito de atender ao disposto no art. 200 

da CLT, normatizou algumas situações inerentes aos riscos encontrados nos meio ambientes 

ocupacionais, aprovando normas regulamentadoras para cada caso. 

A primeira leva de NR’s foi regulamentada pela Portaria do MTE n. 3.214, de 08 

de junho de 1978, que deu vida a vinte e oito normas. Outras normas foram sendo elaboradas 

com o passar do tempo, cada qual numerada sequencialmente, e muitas das existentes já 

sofreram alterações, o que ocorre constantemente. A exemplo, em 23 de março de 2012 fora 

aprovada a trigésima quinta norma regulamentadora, que trata dos requisitos mínimos e as 

medidas de proteção para o trabalho em altura. 

O processo de aprovação de uma Norma Regulamentadora envolve inicialmente a 

necessidade de criação da mesma, seja por questões econômicas, por comprovado 

crescimento estatístico de um risco, ou o surgimento de uma nova atividade laboral. A 

propositura é divulgada para consulta pública. Reunidas as sugestões, o material é levado à 

análise de Comissões Tripartites que podem ser temáticas ou permanentes. Chama-se 

“Tripartite” porque envolve membros representantes do governo, dos empregadores e dos 
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empregados. Após deliberações e enquadramentos é liberada a norma para ratificação do 

Ministério do Trabalho e Emprego, que deverá fazê-la por portaria. 

É importante ressaltar que o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE - ao prever 

no corpo da NR-1 - Disposições Gerais - o campo de atuação de todas as normas 

regulamentadoras, limitou a aplicação dos referidos instrumentos legais às empresas públicas 

e privadas, aos órgãos públicos de administração direta e indireta, e ainda aos órgãos dos 

Poderes Legislativo e Judiciário, desde que, em todos os casos, possuam empregados regidos 

pela CLT. Percebe-se a característica intrínseca do regime jurídico celetista para a sua 

aplicação, assim previsto:  

 

NR-1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 As Normas Regulamentadoras – NR, relativas à segurança e medicina do 

trabalho, são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos 

órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos 

Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. (sem grifo no original) 

 

Algumas NR’s têm aplicação direta no desempenho da atividade ocupacional do 

trabalhador. É o caso da NR-6 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Os EPI’s são 

dispositivos ou produtos, de uso individual do trabalhador, que se destinam à proteção dos 

riscos inerentes ao tipo de atividade desenvolvida, a exemplo de luvas, máscaras, capacetes e 

óculos de proteção. A mesma NR prevê a obrigatoriedade da empresa em fornecer 

gratuitamente o EPI e do empregado em usá-lo, conservá-lo e comunicar ao empregador 

alterações no equipamento que o torne impróprio para o uso, tudo conforme especificado 

dentro da sua finalidade. 

Outra NR que atua nesse sentido é a n. 32 que, nomeada como “segurança e saúde 

no trabalho e em serviços de saúde”, tem por finalidade a implementação de medidas de 

proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, seja na execução, 

promoção ou assistência. Nesta norma estão previstas as ações de biossegurança 

correspondentes às ações preventivas que tendem a tornar os procedimentos em ambientes 

biotecnológicos seguros. Nesse contexto erigem a assepsia e a antissepsia do ambiente 

laboral, dos materiais e equipamentos profissionais, sendo a primeira a limpeza e remoção de 

sujeira e detritos nas superfícies para diminuição e/ou eliminação de agentes biológicos e, a 

segunda, a prevenção do desenvolvimento de agentes infecciosos por meio de procedimentos 

físicos ou químicos destinados a destruir qualquer micro-organismo, a exemplo da limpeza da 

pele do paciente antes da cirurgia. Neste arcabouço normativo ainda há a previsão da 
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vacinação dos trabalhadores, devido ao elevado risco de contaminação, a fim de evitar 

contágio de doenças. 

Existem, porém, outras normas regulamentadoras que são de aplicação 

administrativa do Ministério do Trabalho e Emprego na execução das suas competências. 

Neste patamar estão as NR’s 2, 3, e 28. A NR-2 (Inspeção Prévia) diz que todo 

estabelecimento novo, antes de iniciar suas atividades, deverá solicitar a aprovação de suas 

instalações junto às Delegacias Regionais do Trabalho que, por sua vez, caso haja aprovação, 

emitirão o Certificado de Aprovação de Instalações - CAI. Na NR-3 (Embargo ou Interdição) 

estão previstas a adoção de medidas urgentes de aplicação pelo órgão fiscalizador (MTE), 

quando constatadas situações com propensão a gerar acidentes ou doenças com lesão grave ao 

trabalhador. Encontram-se no corpo da NR-28 (Fiscalização e Penalidades) os requisitos para 

a fiscalização dos estabelecimentos a fim de viabilizar a aplicação das penalidades 

correspondentes, estas dispostas segundo cada item ou subitem das normas, caso encontrada 

alguma irregularidade. 

Extrai-se do esposado, cristalinamente, que inúmeras são as NR´s produzidas 

neste país, quais mergulham nas minúcias de cada atividade e formam um bloco coeso de 

regulamentações a serem observadas pelos envolvidos em certa atividade laboral 

(empregados, empregadores e governo), no intuito de garantir a promoção de boas condições 

ocupacionais. 

 

 

5.3 Riscos Ambientais 

 

 

No desenvolvimento do conceito de “risco” é comum a confusão com a 

conceituação de “perigo”. Risco e perigo, embora pareçam a mesma coisa compreendem 

situações distintas. 

Para De Cicco e Fantazzini
13

, risco representa uma ou mais condições de uma 

variável com potencial necessário para causar danos, enquanto que perigo expressa uma 

exposição relativa a um risco, que favorece a sua materialização em danos. 

                                                           
13 DE CICCO, Francesco M. G. A. F. e FANTAZZINI, Mário Luiz. Introdução à engenharia de segurança de sistemas. 3ª ed. 

Fundacentro. São Paulo:1985. 
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Riscos são situações que podem gerar danos, os quais podem ser humanos, 

materiais, ou ambos. 

Na segurança do trabalho o conceito de risco ambiental está contido nas linhas do 

item 9.1.5 da NR-9, in verbis: 

 

9.1.5 Para efeito desta NR, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, 

químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua 

natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar 

danos à saúde do trabalhador. 

 

Embora o conceito de risco ambiental contido na NR-9 seja taxativo e inclua 

somente os riscos físicos, químicos e biológicos no seu rol, posteriormente à assinatura da 

referida norma, por força da Portaria n. 25/94 da Secretaria de Segurança e Saúde no 

Trabalho, foram incluídos também dentro das classes de riscos ambientais, os riscos 

ergonômicos e de acidentes. Tal portaria previu dentro das atribuições das Comissões Internas 

de Prevenção de Acidentes (com previsão na NR-5) a elaboração dos mapas de riscos e, para 

tanto, publicou uma tabela dividindo os riscos ambientais em 5 grupos diferentes,  

classificando-os por cores distintas. 

 

Figura 1 Classificação dos riscos ambientais 
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Vários estudiosos tentaram explicar a relação entre risco e causalidade a fim 

relacioná-los à segurança do trabalho, com intuito de concluir como os acidentes e doenças 

aconteciam e se era possível evitá-los. 

Nessa linha destacou-se Heinrich que desenvolveu a Teoria do Dominó. Sua 

teoria provoca o raciocínio que o acidente não acontece sozinho, posto que foi provocado por 

acontecimentos anteriores a ele, sejam ativos ou passivos, eliminando as hipóteses de não 

explicação ou justificativa para a incidência de acidentes.  

Melhor explicando, antes do acontecimento do infortúnio, segundo o postulado 

por Heinrich, houve condições inseguras ou atos inseguros que foram provocados por alguma 

falha humana, seja de falta treinamento, orientação, ou fiscalização. Estas falhas ocorreram, 

provavelmente, porque cada homem traz consigo características próprias, qualidades e 

defeitos, que correspondem à sua personalidade. Desta forma, um ou alguns dos traços de sua 

personalidade podem ser a causa da prática de atos que inobservam a ideia de segurança 

inerentes aos atos e condições laborais. 

O que se segue após o acidente são as lesões, consideradas perdas, quais 

repercutem negativamente no financeiro da empresa. 

 

 

Figura 2 Dominó de Heinrich 

 

 

Figura 3 Acometimento de acidente – Teoria de Heinrich 

 

No dia a dia funcional, um mecanismo é bastante difundido para assegurar o 

conhecimento dos trabalhadores sobre eventual exposição aos riscos existentes, suas espécies 
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e gravidade. Trata-se do Mapa de Riscos, recurso gráfico confeccionado pelos trabalhadores, 

a partir do conhecimento prévio da classificação dos riscos, no ambiente laboral específico. 

Os riscos no mapa são representados por círculos com três tamanhos diferentes, 

onde o menor corresponde ao risco leve, o intermediário o risco médio e o maior, 

consequentemente, o risco elevado. Os círculos são preenchidos com a cor correspondente ao 

tipo de risco (vide Figura 1). Um mesmo círculo pode ser colorido de cores diferentes o que 

deduzirá a mesma proporção dos tipos de risco evidenciados no local onde está grafado. 

Para a caracterização da localização dos riscos é seguida como plataforma gráfica 

o layout do ambiente informado, sobre o qual são inseridos os círculos representativos nos 

locais de evidência dos mesmos. 

O mapa de riscos pode ser completo ou setorial. No primeiro caso, toda a 

exposição gráfica será planejada segundo o layout geral do complexo administrativo, baseado 

na sua planta baixa de arquitetura. O segundo levará em consideração um setor, uma região 

isolada, ou mesmo uma sala, para o qual o padrão de representação será o mesmo. 

 

 

Figura 4 Representação gráfica do Mapa de Riscos 

 

Riscos existem em toda parte e momento, em qualquer lugar. Os de natureza 

ambiental estão presentes no ambiente de trabalho e podem ser intensificados à medida da 

negligência, imprudência ou imperícia da ação humana. Conhecer o risco é fundamental para 

preveni-lo e a prevenção é o maior campo da segurança do trabalho. 
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5.4 Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho - 

SESMT 

 

 

Reconhecer o risco e gozar do espírito voluntarioso do trabalhador com o objetivo 

de neutralizar seus consequentes resultados não é o bastante para dirimir a fatalidade. É 

preciso administrar políticas de salvaguarda normativa. Incentivar, porém reger os 

comportamentos profissionais nesse intento. Reconhecer as formas mais específicas para 

combater os maus hábitos que levam ao infortúnio acidente. Enfim, é necessário gerenciar a 

política de segurança do trabalho da empresa. 

Nesse passo, a Consolidação das Leis Trabalhistas previu uma seção específica 

dentro do capitulado para a segurança e a medicina do trabalho, ao criar órgãos dentro das 

empresas, dentre os quais está o SESMT, que tem o intuito de promover a saúde e proteger a 

integridade do trabalhador no local de trabalho. Assim está na norma: 

 

SEÇÃO III 
Dos Órgãos de Segurança e de Medicina do Trabalho nas Empresas 

Art. 162 - As empresas, de acordo com normas a serem expedidas pelo 

Ministério do Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em 

segurança e em medicina do trabalho. 
Parágrafo único - As normas a que se refere este artigo estabelecerão: 
a) classificação das empresas segundo o número de empregados e a natureza do 

risco de suas atividades; 
b) o número mínimo de profissionais especializados exigido de cada empresa, 

segundo o grupo em que se classifique, na forma da alínea anterior; 
c) a qualificação exigida para os profissionais em questão e o seu regime de 

trabalho; 
d) as demais características e atribuições dos serviços especializados em segurança e 

em medicina do trabalho, nas empresas. (sem grifo no original) 
 

Como grifado acima o Ministério do Trabalho e Emprego expediu tal norma 

criando os SESMT’s, a qual recebeu a nomenclatura de NR-4 – Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. 

Sobre o campo de aplicação da NR-4, pode-se afirmar que extrapolou o 

imaginado no art. 162 da CLT, quando incluiu os órgãos públicos da administração direta e 

indireta e os dos poderes Legislativo e Judiciário, desde que com empregados regidos pelo 

regime jurídico celetista, in verbis: 

 

4.1 As empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e 

indireta e dos poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#secaoiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art162.
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pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, manterão, obrigatoriamente, 

Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, 

com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no 

local de trabalho. (sem grifo no original) 

 

O SESMT é formado essencialmente por profissionais especializados em 

segurança do trabalho, dentre os quais estão o engenheiro de segurança do trabalho, o médico 

do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o técnico de enfermagem do trabalho e o técnico de 

segurança do trabalho. 

Contudo, diante das muitas empresas existentes, cada qual com sua atividade 

econômica, graduação de risco e quantidade de funcionários específica, sabe-se que há a 

necessidade de dimensionar SESMT’s diferentes à medida da necessidade de prevenção de 

cada caso. 

Para se dimensionar o SESMT quanto à quantidade e qualidade de seus 

profissionais especializados em segurança do trabalho, a NR-4 estabeleceu um método de 

relativização relacionando, num primeiro passo (Quadro I), as atividades econômicas 

conhecidas segundo o respectivo grau de risco, e posteriormente especificando os 

profissionais adequados ao SESMT (Quadro II), baseando-se na quantidade de funcionários e 

no grau de risco encontrado para aquela atividade econômica. 

Na função de administrar as questões ligadas à prevenção de acidentes e a 

segurança do trabalho dentro da empresa ou órgão, o SESMT deve manter excelente 

relacionamento com todas as áreas técnicas e administrativas, e ainda posicionar-se como 

mediador, se necessário, entre as repartições que têm na segurança do trabalho objetivos afins. 

A exemplo, a relação do SESMT para com a administração geral da empresa ou órgão é a de 

discutir, aprovar, retificar e colocar em prática diretrizes, normas, objetivos, programas e 

medidas técnicas, todos relativos à segurança do trabalho. Apreciar resultados, avaliar 

desempenhos dos supervisores nas atividades de prevenção, solucionar problemas de 

condições de trabalho e de atuação do pessoal estabelecido, investigar acidentes e incidentes. 

São muitas as ações cabíveis junto à administração da empresa. 

Com maior amplitude, e agora sim de forma prática, a atuação do SESMT 

encontra raízes nas ações junto aos empregados que podem ser, na integração dos novatos, 

nas inspeções periódicas de segurança, nas coletas de sugestões ou informações e nas 

participações em campanhas promocionais de prevenção. 

Além dessas áreas, existem outras, com as quais o SESMT pode manter estreito 

relacionamento, tais como: finanças, serviço de medicina do trabalho, manutenção, 

engenharia, suprimentos, laboratório e recursos humanos. 
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Um bom trabalho preventivo desenvolvido pelo SESMT repercutiria não somente 

na prevenção dos acidentes e doenças profissionais, mas na economia da organização, vez que 

quando o acidente acontece o prejuízo não é somente humano, mas também material e, 

sobretudo, social. 

Entre os danos atrelados ao trabalhador estão: o acometimento de sofrimento 

físico e mental pós-traumático, realização de cirurgias e tratamento medicamentoso, 

colocação de próteses, realização de fisioterapia e acompanhamento psicológico, dependência 

de terceiros para acompanhamento e locomoção, diminuição do poder aquisitivo, desamparo à 

família, estigmatização do acidentado, submissão ao desemprego, marginalização, depressão e 

traumas.  

A relação de danos ligados à empresa é extensa e pode gerar o pagamento de 

salário dos quinze primeiros dias após o acidente sem a prestação do devido serviço, 

paralisação de setor, máquinas, equipamentos, produtos e matéria-prima com consequente 

interrupção da produção e prorrogação no cronograma de entrega, comoção coletiva do grupo 

de trabalho, prejuízos ao conceito e à imagem da empresa, investigação de causas e correção 

da situação, pagamento de horas-extras, cobertura de licenças médicas, treinamento de 

substituto. Outros prejuízos estão aliados ao pagamento de multas e encargos contratuais, 

despesas com perícias trabalhistas, civis ou criminais, aumento do prêmio de seguro, 

cumprimento de ordens judiciais ao quitar indenizações e honorários legais, embargos ou 

interdições fiscais, e ainda a elevação de preços dos produtos e serviços. 

Socialmente, os danos muitas vezes são mal percebidos, pois não são diretos e 

estão atrelados aos danos organizacionais e do trabalhador, contudo repercutem francamente 

na qualidade de vida da sociedade. Como exemplos pode-se citar: destinação de viaturas 

emergenciais para prestação de socorro, aplicação de medicação de urgência, realização de 

intervenções cirúrgicas, criação de mais leitos nos hospitais, prestação de apoio da família 

desviando, para tanto, outras pessoas com potencial produtivo, pagamento de benefícios 

previdenciários, redução da população economicamente ativa, aumento da taxação securitária, 

e aumento de impostos e taxas.  
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5.5 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA 

 

 

Assim como o SESMT a CIPA também é um órgão de segurança e medicina do 

trabalho dentro da organização administrativa. Contudo algo lhe é peculiar. É formada tão 

somente pelos trabalhadores. 

É uníssono nas empresas e órgãos que quem mais conhece os riscos do ambiente 

laboral são aqueles que estão expostos a eles o tempo todo. Os trabalhadores, melhor que 

ninguém, conhecem as imperfeições das máquinas, as rotas de fuga, as sinalizações de 

segurança. Estão, cotidianamente lidando com os produtos, insumos e matérias-primas e têm a 

noção plena das linhas de produção, do início ao fim, seus meandros e intersecções. 

Sabendo disso o legislador inseriu no corpo da CLT, especialmente nos arts. 163, 

164 e 165, a previsão básica das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, in verbis: 

 

Art. 163. Será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA), de conformidade com instruções expedidas pelo Ministério do 

Trabalho, nos estabelecimentos ou locais de obra nelas especificadas. 

Parágrafo único. O Ministério do trabalho regulamentará as atribuições, a 

composição e o funcionamento das CIPAs. 

Art. 164. Cada CIPA será composta de representantes da empresa e dos 

empregados, de acordo com os critérios que vierem a ser adotados na 

regulamentação de que trata o parágrafo único anterior. 

§ 1º Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serão por ele 

designados. 

§ 2º Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em 

escrutínio secreto do qual participem, independentemente de filiação sindical, 

exclusivamente os empregados interessados. 

§ 3º O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 1 (um) ano, 

permitida uma reeleição. 

§ 4º O disposto no parágrafo anterior não se aplicará ao membro suplente que, 

durante o seu mandato, tenha participado de menos da metade do número de 

reuniões da CIPA. 

§ 5º O empregador designará, anualmente, dentre os seus representantes, o 

Presidente da CIPA e os empregados elegerão, dentre eles, o Vice-Presidente. 

Art. 165. Os titulares da representação dos empregados nas CIPAs não poderão 

sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em 

motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. 

Parágrafo único. Ocorrendo a despedida, caberá ao empregador, em caso de 

reclamação à justiça do Trabalho, comprovar a existência de qualquer dos motivos 

mencionados neste artigo, sob pena de ser condenado a reintegrar o empregado. 

(sem grifo no original) 

 

Notadamente, atendendo ao disposto no art. 163 da CLT, o Ministério do 

Trabalho editou a Norma Regulamentadora n. 5, tornando obrigatória em empresas privadas, 

públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições 
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beneficentes, associações recreativas, cooperativas, ou qualquer instituição que admita 

trabalhador como empregado, a constituição de CIPA em regular funcionamento. 

O objetivo geral da CIPA está inserido no item 5.1 da NR-5 e está aliado à 

prevenção de acidentes e doenças do trabalho, compatibilizando o trabalho com a preservação 

da vida e a promoção da saúde do trabalhador. 

Outra particularidade da CIPA está na sua composição. Embora deva submeter-se 

ao dimensionamento estipulado no Quadro I da NR-4 quanto ao número de titulares e 

suplentes, prevê a designação de membros por parte do empregador, dentre os quais o 

presidente da CIPA, e prevê a eleição dos representantes dos empregados, dentre os quais, o 

com maior número de votos ocupará a função de vice presidente da CIPA. 

O mandato da CIPA perdura por um ano, permitida uma reeleição. 

Caso não haja dimensionamento para composição mínima de uma CIPA a 

organização designará um responsável para cumprir com os objetivos da NR-5, a quem, além 

das atribuições normais da CIPA, também serão garantidas as mesmas regalias trabalhistas 

dos membros normais. 

No quesito garantia trabalhista dos cipeiros, mesmo se suplentes, está a da 

estabilidade, que no seu caso surge como vedação à dispensa arbitrária ou sem justa causa dos 

candidatos a composição da CIPA, desde o registro da candidatura até um ano após o término 

do mandato. Outras garantias são as da inamovibilidade sem sua anuência e a manutenção das 

condições que caracterizam suas atividades normais. 

Os objetivos específicos da CIPA encontram previsão no item 5.16 da NR-5, 

assim trazidos: 

 

5.16 A CIPA terá por atribuição:  

a) identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com a 

participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde 

houver;  

b) elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de 

problemas de segurança e saúde no trabalho;  

c) participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção 

necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho;  

d) realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho 

visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e 

saúde dos trabalhadores;  

e) realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu 

plano de trabalho e discutir as situações de risco que foram identificadas;  

f) divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho;  

g) participar, com o SESMT, onde houver, das discussões promovidas pelo 

empregador, para avaliar os impactos de alterações no ambiente e processo de 

trabalho relacionados à segurança e saúde dos trabalhadores;  
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h) requerer ao SESMT, quando houver, ou ao empregador, a paralisação de máquina 

ou setor onde considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos 

trabalhadores;  

i) colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e PPRA e de outros 

programas relacionados à segurança e saúde no trabalho;  

j) divulgar e promover o cumprimento das Normas Regulamentadoras, bem como 

cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho, relativas à segurança e 

saúde no trabalho;  

l) participar, em conjunto com o SESMT, onde houver, ou com o empregador, da 

análise das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de solução 

dos problemas identificados;  

m) requisitar ao empregador e analisar as informações sobre questões que tenham 

interferido na segurança e saúde dos trabalhadores;  

n) requisitar à empresa as cópias das CAT emitidas;  

o) promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver, a Semana 

Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT;  

p) participar, anualmente, em conjunto com a empresa, de Campanhas de Prevenção 

da AIDS. 

 

Aludidas as atribuições da CIPA, percebe-se de forma prática que ela atuará em 

conjunto com o SESMT na perseguição da qualidade ambiental do trabalho, procurando 

neutralizar ou minimizar os riscos existentes, a fim de que o trabalhador possa exercer suas 

funções sem exposição agressiva aos riscos ambientais. 

 

  

5.6 Programas Preventivos 

 

 

Dentro do arcabouço normativo exarado pelo Ministério do Trabalho estão 

previstos a elaboração e execução de programas preventivos de várias naturezas. Nesse 

contexto destacam-se o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO - e o 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA. 

O PCMSO está contido na extensão da NR-7, que recebe o mesmo nome. Tal 

programa tem como objetivo promover e preservar a saúde dos trabalhadores. Para tanto, deve 

ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os 

previamente identificados em avaliações anteriores com balizas nas demais normas 

regulamentadoras. 

Na sua execução, deve considerar as questões que incidem individualmente e 

coletivamente sobre os trabalhadores, dando preferência ao instrumento clínico-

epidemiológico na abordagem da relação entre a saúde e o trabalho. É necessário ter caráter 
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preventivo, levantamento e diagnóstico precoce dos riscos à saúde relacionados ao trabalho, 

além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à 

saúde dos trabalhadores. 

Dentre as principais ações do PCMSO estão as de realização de exames médicos, 

sejam eles admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, de mudança de função, ou 

demissionais. Tais atendimentos médicos compreendem desde uma simples avaliação clínica, 

até exames complementares, realizados de acordo com as necessidades específicas de cada 

caso. 

Outra importante passagem dentro da NR-7 é a afirmativa da emissão de Atestado 

de Saúde Ocupacional - ASO -, por parte do médico avaliador, para cada exame médico 

realizado. Sobre os critérios mínimos de preenchimento do ASO o subitem 7.4.4.3, da mesma 

norma, é bem específico. 

 

7.4.4.3 O ASO deverá conter no mínimo:  

a) nome completo do trabalhador, o número de registro de sua identidade e sua 

função; 

b) os riscos ocupacionais específicos existentes, ou a ausência deles, na atividade do 

empregado, conforme instruções técnicas expedidas pela Secretaria de Segurança e 

Saúde no Trabalho-SSST; 

c) indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, 

incluindo os exames complementares e a data em que foram realizados; 

d) o nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo CRM; 

e) definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exercer, 

exerce ou exerceu; 

f) nome do médico encarregado do exame e endereço ou forma de contato; 

g) data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo seu 

número de inscrição no Conselho Regional de Medicina. 

 

No caso do PPRA a previsão legal está na NR-9. É o principal programa 

preventivo, conhecido por possuir estrutura que permite aglomerar outros programas 

preventivos à sua plataforma, gerenciando-lhes num mesmo contexto. É o SESMT que deve 

elaborar, implementar, acompanhar e avaliar as responsabilidades dentro do PPRA. 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais visa a antecipação, 

reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais 

existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção 

do meio ambiente e dos recursos naturais. Sua abrangência e profundidade dependem das 

características dos riscos e das necessidades de controle.   

Na composição do PPRA deve estar contida, no mínimo, uma estrutura que 

englobe o planejamento anual das atividades descritas num cronograma de ações, com vistas 

ao cumprimento de metas e o estabelecimento de prioridades. Deve conter estratégia e 
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metodologia de ação e a forma de registro das informações com consequente manutenção e 

divulgação dos dados coletados. Por fim, é necessário estruturalmente, prever a periodicidade 

e a forma de avaliação do seu desenvolvimento. 

Para a elaboração e execução do PPRA, a NR-9 dita as etapas a serem seguidas, 

informando, num segundo passo, cada qual a sua maneira de execução. 

 

9.3.1 O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá incluir as seguintes 

etapas:  

a) antecipação e reconhecimentos dos riscos; 

b) estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle; 

c) avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; 

d) implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia; 

e) monitoramento da exposição aos riscos. 

 

Outros programas, não menos importantes, contudo com previsão indireta na 

normatização do Ministério do Trabalho podem ser citados. É o exemplo do Programa de 

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT –, que 

encontra raízes normativas na NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 

da Construção), item 18.3. O referido programa tem obrigatoriedade de elaboração e 

cumprimento em estabelecimentos com, pelo menos, vinte trabalhadores, e deve seguir o 

parametrizado na NR-9. 

A Instrução Normativa n. 1, de 11 de abril de 1994, do Ministério do Trabalho 

criou o Programa de Proteção Respiratória-PPR. Neste programa o empregador deverá adotar 

medidas para a utilização dos equipamentos de proteção respiratória-EPR, para complementar 

as medidas de proteção coletiva existentes, ou enquanto as mesmas estiverem sendo 

implantadas, com a finalidade de garantir uma completa proteção ao trabalhador contra os 

riscos existentes nos ambientes de trabalho, sobretudo os contaminantes pelo ar. 

Previsto no Anexo II da Ordem de Serviço n. 608, de 05/08/98, do INSS 

(Ministério da Previdência Social), o Programa de Conservação Auditiva – PCA - surge como 

complemento ao PPRA, uma vez percebidos elevados níveis de pressão sonora no ambiente 

de trabalho, com vistas a monitorar, controlar, indicar o EPI adequado, e, ainda, educar o 

trabalhador quanto à prevenção, motivando-o para a preocupação constante com a segurança 

para, por fim, avaliar a eficácia das ações desempenhadas. 

Na NR-22 (Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração), subitem 22.3.7, está a 

previsibilidade da elaboração e implementação do Programa de Gerenciamento de Riscos – 

PGR -, por parte das empresas mineradoras, relacionando minimamente os aspectos desejados 

para a concretização da cultura prevencionista. Assim citado: 
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22.3.7 Cabe à empresa ou Permissionário de Lavra Garimpeira elaborar e 

implementar o Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, contemplando os 

aspectos desta Norma, incluindo, no mínimo, os relacionados a: 

a) riscos físicos, químicos e biológicos; 

b) atmosferas explosivas; 

c) deficiências de oxigênio; 

d) ventilação; 

e) proteção respiratória, de acordo com a Instrução Normativa n.º 1, de 11/04/94, da 

Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho; 

f) investigação e análise de acidentes do trabalho; 

g) ergonomia e organização do trabalho; 

h) riscos decorrentes do trabalho em altura, em profundidade e em espaços 

confinados; 

i) riscos decorrentes da utilização de energia elétrica, máquinas, equipamentos, 

veículos e trabalhos manuais; 

j) equipamentos de proteção individual de uso obrigatório, observando-se no 

mínimo o constante na Norma Regulamentadora n.º 6; 

l) estabilidade do maciço; 

m) plano de emergência; e  

n) outros resultantes de modificações e introduções de novas tecnologias. 

 

Os programas são ditames organizacionais. Além dos previstos legalmente pode a 

empresa, ou órgão público, constituir novo sistema preventivo, fulcrado nas normas 

trabalhistas para atender a prevenção de acidentes e doenças do trabalho.  

 

 

5.7 Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho - PNSST 

 

 

No dia 08 de novembro de 2011 foi publicado no Diário oficial da União o 

Decreto n. 7.602 (07/09/2011), que dispõe a Política Nacional de Segurança e Saúde no 

Trabalho, doravante PNSST. Em discussão desde 2004, o documento foi revisado e ampliado 

pela Comissão de Tripartite de Saúde e Segurança do Trabalho que é composta por seis 

representantes dos trabalhadores, seis dos empregadores e seis do Governo Federal, destes, 

dois representantes pertencem ao Ministério do Trabalho e Emprego, dois vieram do 

Ministério da Previdência Social e dois do Ministério da Saúde. 

Historicamente, a área da saúde do trabalhador perambulava na saúde pública de 

forma indefinida. Hoje, haja vista seu enraizamento tardio, transita no direito à saúde, tendo 

tal tese fundada na saúde como valor social. 
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A PNSST tem por objetivos a promoção da saúde, a melhoria da qualidade de 

vida do trabalhador e a prevenção de acidentes e de danos à saúde advindos por meio da 

eliminação ou redução dos riscos nos ambientes de trabalho. 

Para entender o processo formativo da PNSST é preciso retroceder no tempo 

quatorze anos, quando foi instituído em 1997 o GEISAT (Grupo Executivo Interministerial de 

Saúde do Trabalhador) que tentou, sem êxito, a articulação entre o Ministério do Trabalho e o 

Ministério da Saúde,  a fim de encontrar os responsáveis pela saúde do trabalhador.  

Em 2005 surge a primeira versão da PNSST, como a vemos hoje. Tinha como 

principal objetivo o de reavaliar o GEISAT de 1997. Contudo, mesmo após sua publicação os 

índices de acidentes de trabalho não tiveram diminuição, pelo contrário aumentaram em 27 %, 

segundo estatísticas da Previdência Social, à época. Tal disparate se deve a complexitude do 

texto, que era longo, cheio de detalhes e pouco prático. 

O atual PNSST surge sem a devida prestação de constas, por parte do governo à 

população, do fracasso obtido nas tentativas anteriores. Os documentos anteriores, sequer 

foram mencionados, nem mesmo foi mencionado se houveram avanços a partir das versões 

mais antigas. 

Vale ressaltar que a República Federativa do Brasil é signatária da Convenção n. 

155 da OIT (Segurança e Saúde dos Trabalhadores), que no seu art. 4º prevê a formulação de 

uma política nacional de segurança e saúde dos trabalhadores, a qual deve ser colocada em 

prática e reexaminada periodicamente, in verbis: 

 

Parte II. Princípios de uma Política Nacional 

Artigo 4 
1. Todo Membro deverá, mediante consulta com as organizações mais 

representativas de empregadores e de trabalhadores interessadas e tendo em conta as 

condições e prática nacionais, formular, pôr em prática e reexaminar 

periodicamente uma política nacional coerente em matéria de segurança e 

saúde dos trabalhadores e meio ambiente de trabalho. 

2. Esta política terá por objetivo prevenir os acidentes e os danos para a saúde que 

sejam consequência do trabalho, guardem relação com a atividade de trabalho ou 

sobrevenham durante o trabalho, reduzindo ao mínimo, na medida em que seja 

razoável e factível, as causas dos riscos inerentes ao meio ambiente de trabalho. 

(sem grifo no original)  

 

A PNSST de 2011 tem por princípios a universalidade, a prevenção, o diálogo 

social, a integralidade e a precedência das ações de promoção, proteção e prevenção sobre as 

de assistência, reabilitação e reparação. Logo vê-se a valoração da prevenção como base 

maior, sedimentando os outros princípios. 
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Dentro da PNSST encontram-se previstas as diretrizes de ação, que para tanto 

devem constar no Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho – PLANSAT. Tais 

diretrizes são as vias necessárias a se percorrer com o fim de alcançar o objetivo maior que é a 

prevenção dos acidentes e doenças do trabalho. 

 

DIRETRIZES  
IV - As ações no âmbito da PNSST devem constar do Plano Nacional de Segurança 

e Saúde no Trabalho e desenvolver-se de acordo com as seguintes diretrizes: 
a) inclusão de todos trabalhadores brasileiros no sistema nacional de promoção e 

proteção da saúde; 
b) harmonização da legislação e a articulação das ações de promoção, proteção, 

prevenção, assistência, reabilitação e reparação da saúde do trabalhador; 
c) adoção de medidas especiais para atividades laborais de alto risco; 
d) estruturação de rede integrada de informações em saúde do trabalhador; 
e) promoção da implantação de sistemas e programas de gestão da segurança e saúde 

nos locais de trabalho; 
f) reestruturação da formação em saúde do trabalhador e em segurança no trabalho e 

o estímulo à capacitação e à educação continuada de trabalhadores; e 
g) promoção de agenda integrada de estudos e pesquisas em segurança e saúde no 

trabalho. 
 

De forma simples é possível dizer que o texto da PNSST-2011, desta feita é 

limpo, conciso, claro e objetivo. Tem intento em cumprir suas ações e metas, distribuindo-as 

dentre os Ministérios envolvidos. Assim deveria ser para que fosse praticável e assim o é. 

Cumpre-nos aguardar o andamento da nova Política Nacional de Segurança e Saúde no 

Trabalho para saber se surgirão entraves nas pastas governamentais que tornarão sua 

execução impraticável. 
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6. O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE 

GOIÁS 

 

 

6.1 Conceito 

 

 

A partir do momento em que o homem abandona as cavernas e forma os primeiros 

núcleos populacionais, traz consigo a arte de manusear o fogo, que além de produzir o calor 

necessário ao cozimento dos alimentos, proporcionava aquecimento e bem estar. Contudo, 

passa a ter que se prevenir ou realizar ações de emergência, pois de vez em quando o fogo se 

volta contra o homem. Por esse motivo o homem primitivo regulou o uso do fogo e 

estabeleceu vigilância em seus povoados, enquanto se ausentava para providenciar 

alimentação. Desse modo se teve o início a luta organizada contra o incêndio, que em termos 

técnicos nada mais é do que o fogo sobre o qual se perdeu o controle. A função de extinguir 

incêndios, portanto, exsurgiu nos primórdios da humanidade, afigurando-se o serviço público 

mais antigo de que se tem conhecimento. 

Para a prevenção e o combate de sinistros fazia-se necessário o manuseio de 

bombas de jateamento de água. Tais bombas, utilizadas até o dia de hoje, deram caráter 

profissional aos combatentes do fogo e ensejaram a nomenclatura “bombeiro”. 

O Corpo de Bombeiros é a instituição cuja finalidade principal é a prestação de 

serviços de prevenção e de combate à incêndio e a outros sinistros, bem como de ações de 

busca e salvamento de pessoas, animais e bens materiais. Composto por profissionais 

especializados, militares por força da Carta Constitucional, tem sua estrutura assentada nos 

conceitos de hierarquia e disciplina, sendo regrada por estatuto próprio
14

. 

 

 

 

 

                                                           
14 CASTRO, Antônio Luiz Coimbra. Glossário de Defesa Civil: Estudo de riscos e medicina de desastres. 2ª ed. Brasília-DF. 

Departamento de Defesa Civil, 1998. 



 55 

6.2 Antecedentes Históricos 

 

 

Quarto elemento da natureza, porém o mais ativo, o fogo é a primeira grande 

descoberta do homem. Fenômeno muitas vezes dado com mítico, figurou nas colunas 

históricas gregas representado pelo deus Hefesto (ou Hefaísto), filho de Zeus e Era, feio e 

coxo, que foi abandonado por sua mãe do Olimpo ao mar, por haver se envergonhado de sua 

figura atípica dentre os deuses. Recolhido pela titã Tétis e por ela educado, desceu ao centro 

dos vulcões e lá instalou suas forjas, tornando-se exímio ferreiro e cumprindo várias ordens de 

Zeus na fabricação de utensílio importantes, como o tridente de Posseidon, a couraça de 

Herácles (Hércules), as flechas de Apolo e as armas de Aquiles. Recebeu por ordem de seu 

pai, a deusa do amor Afrodite como esposa. 

O estudo do mito
15

 grego mostra como o homem avalia a importância do fogo 

para o seu desenvolvimento. Embora símbolo da destruição dos padrões normais ou da ação 

que torna os elementos disformes - como mostra a figura de Hefesto -, seu manejo é deveras 

importante, pois construiu as mais valorosas armas da mitologia grega. 

O homem sempre exerceu fascínio pelo fogo. Nas civilizações primitivas as 

chamas eram consideradas expressões divinas, que se materializavam em forma de raios e 

vulcões. Acredita-se que os primeiros contatos do homem com o fogo devem ter ocorrido na 

observação de árvores atingidas por raios, ou no surgimento de jazidas de petróleo, ou mesmo 

na presença de atividades vulcânicas. Daí as propriedades inerentes ao fogo como calor e luz 

foram percebidas. O contato com o fogo e o extrato da energia calorífera dos materiais 

combustíveis presentes na natureza, além da proteção ao afastar possíveis predadores 

representam, sob o enfoque histórico, situações preponderantes para o desenvolvimento das 

sociedades. 

A partir do momento que passa a perceber, gerar e gerir o fogo, o homem conduz 

sua própria existência a um caminho progressista, enfileirando ações provindas com o seu 

manuseio, que mais tarde traduziram o ritmo acelerado com que a sociedade foi construída. 

                                                           
15 Mito: narrativa tradicional sobre o passado que frequentemente inclui elementos religiosos e fantásticos. Alguns tipos de 

mitos são encontrados em todas as sociedades, embora funcionem de diferentes maneiras em cada uma delas. Os mitos 

podem tentar explicar a origem do universo e da humanidade, o desenvolvimento de instituições políticas ou as razões das 

práticas rituais. Os mitos muitas vezes descrevem as façanhas de deuses, de seres sobrenaturais, ou de heróis que tem poderes 

suficientes para se transfigurar em animais e para executar outras proezas extraordinárias. Antropólogos passaram muito 

tempo tentando diferenciar mito de história, mas a história pode exercer as mesmas funções do mito, e os dois tipos de 

narrativas sobre o passado algumas vezes se confundem. Nova enciclopédia ilustrada de São Paulo. Disponível no site: 

www.scielo.br. 

http://www.scielo.br/
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No ano de 22 a.C., após Roma haver sofrido com a destruição de um incêndio, o 

Imperador Cesar Augusto criou o que se considera a forma primitiva dos Corpos de 

Bombeiros atuais, composto por integrantes chamados de vigiles, que deveriam  se postar 

atentos e vigilantes, para soar o alarme em caso de novos incêndios. 

Somente no século XVIII se avançou tecnologicamente no enfrentamento dos 

sinistros
16

, quando o antigo processo de combate com transporte de água por meio de baldes 

foi substituído pelo procedimento de condução d’água por meio de mangueiras com conexões 

de bronze que eram acopladas a bombas, possibilitando a pressurização do sistema, provendo 

maior alcance, facilitando o multidirecionamento dos jatos, aumentando a segurança. 

No Brasil, a história do combate organizado a incêndios teve início com a 

assinatura do Decreto Imperial n. 1.775 de 02 de julho de 1856, criando o Corpo Provisório 

de Bombeiros da Corte, assinado pelo Imperador Dom Pedro II, que reuniu numa mesma 

instituição seções dos Arsenais de Guerra e de Marinha, que já existiam para o serviço de 

extinção de incêndios. O Corpo de Bombeiros deveria ser provisório enquanto seu nomeado 

comandante, o Major do Exército, da arma de Engenharia, João Baptista de Castro Moraes 

Antas, realizava estudos para sua efetiva instalação como instituição própria e una
17

. 

 O Decreto Imperial n. 7.776, de 19 de julho de 1880, concedeu condição militar 

aos integrantes do Corpo, prevendo a utilização de graduações e suas respectivas insígnias. 

Elevou, ainda, o efetivo para trezentos homens e autorizou seu emprego no caso de guerra, 

compondo o Batalhão de Engenheiros. Em que pese organizado militarmente e sob o regime 

de disciplina e hierarquia o Corpo de Bombeiros não era considerado unidade militar antes da 

assinatura de tal Decreto. Além de ser considerado efetiva unidade militar com o advento da 

referida norma, esta condição foi ratificada, posteriormente, pelo Decreto Imperial n. 8.337, 

de 17 de dezembro de 1881. 

Procedeu à criação do Corpo Provisório de Bombeiros da Corte a preocupação de 

alguns setores governamentais com incêndios intempestivos. Algumas repartições adquiriram 

baldes de lona, cordas e escadas para utilização no caso de incêndios. Alguns funcionários, 

dentre os quais, os mais rápidos e corajosos, eram escalados a abandonar seus afazeres e 

rumarem no sentido do incêndio portando o material a ele destinado no intuito de conter as 

chamas. 

                                                           
16 Sinistro: Grande prejuízo ou dano material. Ocorrência de prejuízo ou dano por incêndio, naufrágio ou outra causa ou a 

algum bem para o qual se fez seguro. Glossário de Defesa Civil: Estudos de Riscos e medicina de desastres. Antônio Luiz 

Coimbra de Castro. 2ª ed. Brasília-DF. Departamento de Defesa Civil, 1998. 
17 Disponível no site: www.museu.cbmerj.rj.gov.br 
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Contudo, de igual proporção em que a cidade crescia, crescia também a 

necessidade de mão de obra especializada, vez que aos funcionários uniam-se os transeuntes 

que, embora tivessem boa vontade em ajudar, não tinham o conhecimento necessário gerando 

verdadeira balbúrdia, além daqueles que se aproveitavam das situações de total descontrole 

para realizarem pequenos saques. Os incêndios extinguiam-se, na maioria das vezes, por não 

haver mais o que queimar. 

Dom Pedro II alentava a ideia da criação de um órgão especializado no combate a 

incêndios e seus auxiliares, cientes de sua vontade, desdobraram-se na realização de estudos e 

consultas a outros países onde o serviço já existia. A principal referência para a criação do 

modelo foi o padrão francês, sem exclusão da sistemática adotada em organizações antigas, 

como a de Roma. Nos primórdios da existência do padrão brasileiro de corporação bombeira 

não havia muita técnica, nem mesmo materiais que facilitassem a atividade de extinção de 

incêndios. As mangueiras, escadas, ferramentas e bombas portáteis eram pesadas e de difícil 

transporte. Para o desempenho das atividades inerentes a extinção era exigido dos 

combatentes robustez, condicionamento físico e, sobretudo, coragem, sem se levar muito em 

conta o conhecimento intelectual. 

Em dezembro do mesmo ano de sua decretação o Corpo Provisório de Bombeiros 

da Corte recebeu da França, com festividades, a primeira bomba de incêndio manual e lhe foi 

apresentado o primeiro machado importado, que foram deixados para utilização da Seção da 

Casa de Correção, formada por bombeiros africanos livres. 

O Decreto-Lei n. 667, de 02 de julho de 1969, reorganizou as Polícias Militares - 

consideradas forças auxiliares e reserva do Exército – formalmente instituídas para a 

manutenção da ordem pública e segurança interna nos Estados, nos Territórios e no Distrito 

Federal, nos termos do disposto no art. 3º. 

Os Corpos de Bombeiros Militares foram equiparados às Polícias Militares e a 

eles foram aplicadas as regras do Decreto-Lei suso, isso por força da alteração legislativa 

havida em 24 de junho de 1975, com o advento do Decreto-Lei n. 1.406. 

A Lei Maior de 1988, em seu artigo 144, inseriu o Corpo de Bombeiros Militar 

como uma das unidades representantes da Segurança Pública no país, definindo seu papel. 
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6.3 Arcabouço Legal 

 

 

O Corpo de Bombeiros Militar encontrou a primeira previsão constitucional, 

como órgão uno, na Carta Magna de 1967 através de inserção legal trazida no § 4º, art. 13, 

feita pelo Ato Complementar n. 40 de 1968. Anteriormente a isto existiam Corpos de 

Bombeiros, porém como Grupamentos apensos às Polícias Militares. 

Ressalta-se que já no seu surgimento constitucional lhe é dado caráter estatal e 

militar, impondo-lhe a condição de força auxiliar do Exército. 

 

Art. 13 - Os Estados se organizam e se regem pelas Constituições e pelas leis que 

adotarem, respeitados, dentre outros princípios estabelecidos nesta Constituição, os 

seguintes: 

[...] 

VIII - a aplicação, aos servidores estaduais e municipais, de limites máximos de 

retribuição estabelecidos, em lei federal. 

[...] 

§ 4º - As polícias militares, instituídas para a manutenção da ordem e segurança 

interna nos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, e os corpos de bombeiros 

militares são considerados forças auxiliares reserva do Exército, não podendo os 

respectivos integrantes perceber retribuição superior à fixada para o correspondente 

posto ou graduação do Exército, absorvidas por ocasião dos futuros aumentos, as 

diferenças a mais, acaso existentes. (sem grifo no original) 

 

No art. 144 da Constituição Federativa de 1988, que trata da Segurança Pública, 

encontramos a ratificação do caráter estatal e militar dado aos Corpos de Bombeiros. Além 

disso, importante é a determinação de lei específica para disciplinar a organização e o 

funcionamento dos Corpos de Bombeiros, o que significa que o referido órgão é estatutário, 

por natureza. 

 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 

é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

[...] 

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

[...] 

§ 5º - às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem 

pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em 

lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. 
§ 6º - As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e 

reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos 

Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

§ 7º - A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos 

responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas 

atividades. (sem grifo no original) 
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Em Goiás, o Corpo de Bombeiros Militar encontra supedâneo jurídico no art. 100, 

caput, da Constituição Estadual, in verbis:  

 

Art. 100. Os membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, 

instituições organizadas com base na hierarquia e na disciplina, são militares 

estaduais, regidos por estatutos próprios. (sem grifo no original) 

 

Referido dispositivo constitucional fora regulamentado em 1991, com o advento 

da lei estadual n. 11.416, que instituiu o Estatuto dos Bombeiros Militares do Estado de 

Goiás. 

O estatuto regula situação, obrigações e deveres, direitos e prerrogativas, formas 

de exclusão do serviço ativo, entre outras coisas de natureza bombeiro militar, concernentes à 

esfera de atribuições da corporação. Exerce fundamentação para o estabelecimento da 

condição jurídica, juntamente com os dispositivos constitucionais e as leis e regulamentos que 

outorguem direitos e prerrogativas e que imponham deveres e obrigações aos militares em 

tese. 

É no Capítulo I - Disposições Preliminares - que se encontra o arcabouço 

explicativo básico da competência funcional e da estrutura institucional do ente órgão público 

comentado.  

A definição das competências, às quais estão limitados os bombeiros militares na 

execução de suas atividades profissionais, encontra abarcamento no art. 2º do mesmo instituto 

regulamentar, conforme transcrito: 

 

Art. 2° - O Corpo de Bombeiros Militar do Estado é uma instituição permanente e 

regular, organizada com base na hierarquia e na disciplina, força auxiliar e 

reserva do Exército, destinando-se à execução de serviços de perícia, prevenção e 

combate a incêndios; de busca e salvamento; de prestação de socorros nos casos de 

inundações e desabamentos, catástrofes e calamidades públicas, bem assim, à 

execução de outros serviços que se fizerem necessários à proteção da comunidade, 

inclusive atividades de defesa civil. (sem grifo no original) 

 

Ainda sobre a natureza dos bombeiros militares é importante ressaltar o acrescido 

no caput do art. 3º, que dá nome a categoria de servidores que trabalham no Corpo de 

Bombeiros Militar, in verbis: 

 

Art. 3° - Os integrantes do Corpo de Bombeiros Militar, à vista da natureza e 

destinação a que se refere o artigo anterior, constituem uma categoria especial de 

servidores militares estaduais, a dos bombeiros militares. (sem grifo no original) 
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A carreira do bombeiro militar está estruturada em graus hierárquicos, é privativa 

do servidor em atividade e inicia-se com o ingresso nas fileiras da corporação. É caracterizada 

pelo exercício de atividade continuada, inteiramente devotada às finalidades da instituição, 

previstas em legislações específicas e/ou relacionadas com suas missões constitucionais. 

O Estatuto dos Bombeiros Militares do Estado de Goiás, trazido pela lei estadual 

n. 11.416 de 05 de fevereiro de 1991, é a confirmação da estirpe estatutária a qual estão 

enraizados funcionalmente os bombeiros militares, enquanto servidores do estado, 

diferentemente daqueles atrelados aos desígnios da Consolidação das Leis Trabalhistas, esses, 

por sua vez, devem seguir os parâmetros do regime de trabalho celetista. 
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7. SESMT NO CBMGO  

 

 

No dia 21 de maio de 2003, o então governador do Estado de Goiás, Sr. Alcides 

Rodrigues Filho, através da assinatura do Decreto n. 5.757, instituiu o PROGRAMA SAÚDE 

NO SERVIÇO PÚBLICO, com intuito de estabelecer uma política de saúde ocupacional e 

segurança do trabalho no âmbito do Poder Executivo Estadual. 

O PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO teve sua base administrativa 

formada em três instâncias: a primeira por Comitês Executivos em cada órgão da 

administração pública estadual; a segunda trata-se de uma Comissão Técnica integrada por 

um representante de cada comitê executivo; e, por fim, uma Coordenação, de ordem geral, 

que era dirigida pelo presidente da Agência Goiana de Administração e Negócios Públicos – 

AGANP. 

Logo no art. 1º do referido decreto vê-se a amplitude dos seus objetivos, in verbis: 

 

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo, o Programa “Saúde no 

Serviço Público”, destinado a estabelecer uma política de Saúde Ocupacional e 

Segurança no Trabalho, com a finalidade de desenvolver, promover, coordenar e 

executar ações que visem a: 

I – prevenir acidentes de trabalho e/ou doenças ocupacionais no serviço público 

estadual; 

II – reduzir o quantitativo de licenças médicas concedidas por motivos de acidentes 

de trabalho e/ou doenças ocupacionais; 

III – promover a saúde do trabalhador e a melhoria do meio ambiente de trabalho, 

com vistas a garantir melhor qualidade de vida ao servidor. 

 

A amplitude das ações previstas nos incisos do art. 1º denotam a grandiosidade do 

tema, perante o universo profissional do serviço público. 

No decorrer do diploma legal outros pontos regulamentares foram citados, todos 

com importante referência, dentre os quais está a exigência da adequação do mobiliário dos 

postos de trabalho, que a partir de então, deverá obedecer a padrões ergonômicos previstos 

nas normas regulamentadoras, principalmente na NR-17 (Ergonomia). 

Outro lastro é a obrigatoriedade da obediência às exigências do Ministério do 

Trabalho por parte das empresas contratadas pela Administração Pública, que deverá incluir 

essa exigência nos editais dos processos licitatórios. 
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O Decreto n. 5.757/2003 representa um marco na administração pública do Estado 

de Goiás, posto que da sua assinatura dá-se início à segurança do trabalho no serviço público 

goiano, de Regime Jurídico Estatutário, em sua maioria. 

Vários atos administrativos foram editados no sentido de compor o PROGRAMA 

SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO. O primeiro deles foi a Instrução Normativa n. 01, de 17 

de fevereiro de 2004, que instituiu o regimento interno do programa.  

Posteriormente, foi assinada a Instrução Normativa n. 04 (02/06/2004), a qual 

dispôs sobre os requisitos mínimos a serem seguidos pela administração pública estadual, na 

aquisição de mobiliário ergonomicamente adequado para os postos de trabalho, no âmbito do 

Poder Executivo.  

Outras duas Instruções Normativas tiveram importância objetiva na obtenção do 

formato do PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO, a n. 06 (22/09/2004) que 

instituiu a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA – e a n. 14 (20/11/2006) ao 

constituir os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – 

SESMT -, no âmbito da administração pública estadual. 

Pautados na necessidade da melhoria do ambiente laboral de forma a fazê-lo 

seguro e, ainda, no cumprimento dos instrumentos legais e administrativos editados pelo 

Poder Executivo do Estado de Goiás, vários órgãos procederam com a criação de CIPA’s e 

SESMT’s.  

Como exemplos podemos citar a Polícia Militar, que administra um serviço de 

segurança do trabalho bastante elogiável, amplo e dinâmico e a Agência Goiana de Esportes e 

Lazer – AGEL -, que também se destaca nesse sentido.  

A atuação do CBMGO para a execução do Decreto n. 5.757 de 2003, teve início 

em 2007, nas linhas da Portaria n. 32 da Gerência de Recursos Humanos, embasada na Norma 

Regulamentadora n. 4 (SESMT) do Ministério do Trabalho. Além da criação do Serviço 

Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho no CBMGO, tratou de 

formar a equipe inicial para sua realização, nomeando para tanto, uma médica do trabalho e 

dois técnicos de segurança do trabalho. 

Embora o Corpo de Bombeiros Militar seja órgão do Estado, de raízes 

notadamente estatutárias, o embasamento normativo adotado para a execução do programa 

está contido nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e na CLT, mesmo que 

estas representem o arcabouço legal do Regime Jurídico Celetista. 

O Corpo de Bombeiros Militar, dos órgãos estatais, é o que mais tem provido 

ações de grande alcance sobre os servidores de sua competência administrativa. Inicialmente, 



 63 

instalou o PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO na região metropolitana, com a 

promessa e o objetivo de difundi-lo em todo o Estado a partir do cumprimento de metas já 

previstas. 

Desde a instalação do SESMT no CBMGO percebem-se melhorias nos quesitos 

de coleta de informações, planejamento, ações e resultados no concernente à segurança e 

medicina do trabalho. 

Foram criadas e treinadas CIPA’s nas unidades em que o quantitativo do efetivo 

dava base para o dimensionamento. Nas demais foram escolhidos representantes. O modelo 

foi pautado na NR-4 do Ministério do Trabalho. Da ação das CIPA’s de cada unidade foram 

realizados os Mapas de Risco Ambientais, o que elevou o grau de discussão sobre a exposição 

aos riscos ambientais entre os militares. 

O sistema anterior de atestado médico de origem com homologação do serviço de 

saúde do Corpo de Bombeiros sofreu alterações que, hoje, permitem discernir se o 

afastamento se deu por motivos não relacionados ao trabalho, ou se são relativas ao 

desempenho de suas funções, seja direta, ou indiretamente. O preenchimento é obrigatório 

mesmo se não houver afastamento. Tal padrão foi adequado aos moldes adotados pelo INSS 

nas Comunicações de Acidente de Trabalho - CAT. 

Adotou-se uma ficha de descrição e investigação do acidente de trabalho para o 

servidor estatutário, adequando instrumento já existente no Regime Celetista com o fim de 

conhecer mais sobre as razões dos acidentes, minimizar suas causas e preveni-lo.  

Criou-se em 2010 a Ordem de Serviço Geral, documento único para centralizar as 

ações dos bombeiros junto ao pretendido pelo SESMT no que se refere à segurança e 

medicina do trabalho. Aos bombeiros, depois de tomado conhecimento do conteúdo da OS 

Geral, eram exigidas as assinaturas na declaração de ciência. A partir da sua criação exigiu-se 

a regulamentação de cada unidade por meio de OS específica, o que se passou a ser feito.  

Foi criado um fluxograma de atendimento para acidentes com material biológico, 

com intento de unificar as ações e centralizar os locais de atendimento nos casos de 

contaminação com fluídos humanos, principalmente aos militares que trabalhavam no 

atendimento de vítimas. 

Anualmente acontece a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - 

SIPAT -, evento que em 2012 completa sua 4ª edição e serve para discutir os acontecimentos 

mais relevantes sobre segurança do trabalho no âmbito interno da corporação. 
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Em todas as unidades metropolitanas foram realizados Programas de Prevenção 

de Riscos Ambientais (PPRA) e de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), com 

medições de dosimetria de ruídos e iluminamento. 

O estúdio utilizado pela banda de música foi higienizado a partir de levantamentos 

realizados pelo SESMT do CBMGO, que geraram a solicitação do serviço, melhorando a 

qualidade de vida laboral. 

Sazonalmente, o SESMT realiza inspeções técnicas nas unidades para averiguação 

do cumprimento de metas dos PPRA’s, bem como analisar as condições de trabalho e fazer 

apontamentos. 

Equipamentos de Proteção Individual, como o capacete de salvamento, que antes 

eram de uso coletivo, foram entregues a cada bombeiro militar. Atualmente, todos os 

bombeiros militares da região metropolitana e do interior têm capacetes de salvamento. 

Algumas unidades avançaram no disposto e forneceram aos seus militares, além dos 

capacetes, balaclavas, óculos de proteção e luvas de raspa, é o caso do 9º Batalhão de 

Bombeiros Militar – Caldas Novas.  

A prestação de serviços terceirizada sofre cotidiano controle. É requerido das 

empresas, além do cumprimento às normas regulamentadoras, que haja treinamento sobre 

segurança do trabalho, entrega dos atestados médicos com os respectivos exames para todos 

os casos, e a declaração de ciência das normas de segurança, tal como a Ordem de Serviço 

Geral. 

Não há o que discutir sobre o salto na melhoria das condições de trabalho no 

CBMGO provocado pelas ações do SESMT. Isso se deve a um SESMT ativo e ciente da sua 

importância na organização administrativa do órgão público.  

Porém, não se pode deixar de mencionar a contrapartida oferecida por uma 

corporação que recebe a obrigação em melhorar o meio ambiente laboral como objetivo 

administrativo. O que facilmente se percebe quando o número do SESMT, inicialmente, de 

um médico do trabalho e dois técnicos de segurança do trabalho, é aumentado 

voluntariamente pela corporação, somando a estes mais um engenheiro de segurança do 

trabalho e dois assistentes de gestão, todos bombeiros militares. 
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7.1 Um Mecanismo Celetista no Regime Estatutário 

 

 

Como esposado acima, é fato inconteste que institutos criados e destinados à 

proteção da segurança e saúde do trabalhador regido pelo regime celetista vêm sendo 

largamente importado para a seara pública. 

Tal fato leva aos operadores do direito indagarem se está havendo uma 

privatização do público ou o inverso. Sim, porque as normas de proteção à saúde e segurança 

do trabalhador foram criadas e destinadas àqueles que se submetem à legislação pertinente ao 

regime celetista, sendo possível a sua expansão à área pública - legislativa, executiva e 

judiciária – apenas no tocante ao seu corpo funcional submetidos ao arcabouço normativo 

albergado na CLT (empregados públicos), nos termos do item 1.1 da NR-1. 

É pacífica a compreensão que o Estado, enquanto meio fiscalizador detém os 

mecanismos necessários para exigir do setor privado o cumprimento da legislação trabalhista. 

Porém, na esfera pública de cunho estatutário as condições trabalhistas são dependentes de 

legislação específica para os servidores. Assim sendo, os órgãos públicos dificilmente alteram 

suas condições de trabalho de forma ampla, pois que para isso devem recorrer a instâncias não 

só políticas, mas também administrativas. 

Contudo, indo muito além do que prevê a norma inaugural do Ministério do 

Trabalho atinente ao tema, através de decretos, a observância às normas protetivas, 

preventivas, estão sendo impostas aos servidores públicos do Estado de Goiás submetidos ao 

regime estatutário, onde tal tema sequer é ventilado. 

A medida faz nascer outro questionamento acerca da validade do meio através do 

qual esse mecanismo de importação vem sendo concretizado, via decreto. 

É necessário abrir um parêntese sobre esse tema. Incontestável que a lei nasce de 

um procedimento complexo, concorrendo para a sua formação tanto o Poder Legislativo 

quanto o Poder Executivo. O primeiro, por meio de seus parlamentares discutem e aprovam 

um projeto de lei, fazendo ou não determinadas modificações, após o que o mesmo é 

encaminhado para o chefe do Executivo, seja municipal, estadual, ou federal para sanção. 

Diante da participação de agentes políticos eleitos pelo povo, entende-se que referida lei 

reflete o intuito da nação, sendo dotada, ao menos em tese, de força normativa. O decreto, ao 

seu turno, não se submete ao crivo do Poder Legislativo, sendo ato exclusivo do Poder 

Executivo, motivo pelo qual tem menos densidade normativa. 
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Disso se depreende que nada obsta a extensão das normas protetivas do regime 

celetista para o regime estatutário via Decreto, sendo esta preocupação, o retrato de um ato 

positivo e criterioso, emitido não por um simples chefe do executivo, mas sim por um 

verdadeiro gestor, preocupado com aqueles que prestam serviço para o Estado e com seus 

profícuos resultados.  

Mas isso não chega ao cerne da questão. A pergunta mais densa a ser feita seria 

acerca do porque tal importação, independentemente de meio ou modo, vem sendo 

concretizada.  

A resposta a esta questão está na própria evolução social, motivada pela evolução 

de seus componentes, do homem.  

Pois bem. 

O homem tem sua natureza, sua essência inalterada, labore ele no setor público ou 

no privado. Materialmente, ele é um ser com valores intrínsecos, quais devem ser respeitados. 

Dentre esses valores estão aqueles relacionados diretamente com sua saúde, que reflexamente 

abrange os pertinentes a sua segurança, ambas vértices de seu bem estar. 

Como saúde e segurança são bens constitucionalmente protegidos, forçoso 

concluir que devem ser assegurados independentemente do fato do indivíduo trabalhar no 

setor público ou privado, como prestador de serviços ou gerador de riquezas por estar inserto 

em trabalhos vinculados à atividade econômica. 

De fato, deparamo-nos aqui, em essência, com a preocupação em se resguardar a 

dignidade do ser humano que trabalha, fundamento da República Federativa do Brasil, 

relembrando que afrontá-la significa desumanizar o homem. 

Homem desumanizado é homem desmotivado, prejudicial à equação labor X 

produtividade, independentemente de enquadrar-se ele no regime estatutário ou celetista, de 

ser civil ou militar. Basta que seja humano.  

Esse ponto de convergência não derruba por terra as diferenças naturais 

pertinentes às atividades públicas ou privadas, bastando ser aplicada a garantia fundamental 

da igualdade, igualando os iguais e desigualando os desiguais na medida em que se 

desigualam. 

Note-se que as normas pertinentes à saúde e segurança do trabalho, com foco no 

preventivo, visam melhorar as condições externas, satélites, secundárias, necessárias ao 

melhor desempenho da função final. Ora, não é pelo fato de ter sua saúde assegurada que um 

bombeiro militar, por exemplo, recusar-se-á a realizar arriscado salvamento. Expor em risco 

sua vida para vidas alheias salvar está na essência de seu labor, serviço puramente público. O 
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mesmo ocorre com um policial militar em serviço ostensivo. Entretanto, nada impede que, 

administrativamente, ele trabalhe em ambiente que possua móveis ergonômicos, que 

apresente condições sanitárias apropriadas e que lide o mínimo possível com os imprevistos, 

tomando conhecimento prévio nos mapas de risco dos tipos de agentes ambientais, aos quais 

estará exposto em determinados locais. 

Disso se extrai que a natureza do serviço público, em hipótese alguma, irá se 

desnaturar. Ela é peculiar, especial, mas não estanque.  

No que tange a natureza da prestação de serviços, o Corpo de Bombeiros Militar, 

instituição organizada com base na hierarquia e na disciplina, além de segmento da segurança 

pública e responsável pela execução das atividades de Defesa Civil, é força auxiliar do 

exército, o que estigmatiza a corporação no sentido de cumprir rigorosamente a missão sem 

ater-se para questionamentos de ordem trabalhista, ratificando o jargão militar: “Não me 

perguntes se sou capaz, apenas dê-me a missão!” 

Em entrevista concedida ao programa Canal Livre da Rede Bandeirantes de 

Televisão, no dia 30 de julho de 2012, o General do Exército Brasileiro Adriano Pereira 

Júnior ao ser interpelado sobre a diferenciação entre o soldado da Polícia Militar e do Exército 

respondeu de pronto: 

 

Não existe carreira de soldado do Exército, este é treinado para a guerra que é um 

serviço excepcional. E o soldado policial militar tem uma vida inteira para 

desempenhar essa função, assim ele não pode ser pautado pelo Regulamento do 

Exército, que é feito para períodos de exceção. 

 

Prosseguindo, esclareceu que os códigos que servem ao Exército podem não fazer 

o mesmo efeito na Polícia Militar, devido a diferenciação das suas naturezas. 
 

As funções são de natureza diferenciada. Usar o regulamento do Exército para a 

Polícia Militar é infringir direitos trabalhistas duramente conquistados ao longo de 

décadas, precisamos rever isso com a máxima urgência. 

 

O mesmo é cabido aos Corpos de Bombeiros Militares. A natureza das suas ações 

é que deve parametrizar sua regulação. Toda a normatização regulatória deve circundar as 

aplicações da entidade a fim de, no final, encontrar-se o tão sonhado valor social do 

combatente do fogo. 

Enfim, o Estado brasileiro assumiu a função de garantidor do bem estar social do 

trabalhador, questão essa de interesse coletivo que vem sendo gradativamente implementada 

por intermédio da edição de uma gama de legislação que versa sobre o tema segurança e 

medicina do trabalho, motivado pelo fato do país ter índice acidentário bastante elevado, o 
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que, além de infringir normas protetivas constitucionais, vem afetando os cofres públicos, 

custeadores da seguridade social. 

Portanto, a expansão da aplicação de tais normas é uma tendência que está apenas 

em sua fase embrionária e, certamente, crescerá sobremaneira, vindo a abraçar os servidores 

estatutários, mas sem desnaturar suas atividades fins. 
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8. CONCLUSÃO 

 

 

Ao parametrizar o direito a um ambiente de trabalho seguro, salubre e em boas 

condições sanitárias com os princípios norteadores do Direito do Trabalho, assume-se a 

condição de dizer que as colunas mestras do direito trabalhista serão de aplicação a todos 

brasileiros, sem distinção. 

O Regime Estatutário, por reger as relações de trabalho entre os servidores 

públicos que o ocupam e o Estado, não está livre de regulações gerais. Muito pelo contrário, 

deveria o Estado emoldurar-se no quadro dos exemplos, vez que será ele mesmo quem exigirá 

dos empregadores o cumprimento fiel da normatização ocupacional, vírgula após vírgula. 

Em Goiás, bom exemplo aconteceu  nesse sentido com a assinatura do Decreto n. 

5.757 de 2003, que criou o PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO. Desde a 

assinatura do diploma legal, várias ações surgiram na administração pública no sentido de 

difundir o pensamento prevencionista e minimizar, em muitos casos neutralizar, os acidentes 

e doenças do trabalho. 

No Corpo de Bombeiros não foi diferente. O estigma militar não serviu de entrave 

para a recepção da novidade normativa e bons frutos estão sendo colhidos. 

O questionamento passeia no ambiente jurídico sobre a impossibilidade da 

acepção de mecanismos de características celetistas no âmbito, essencialmente, estatutário. 

Contudo, ao se verificar a amplitude do princípio do valor social do trabalho e ao entender a 

caracterização do Decreto, enquanto instrumento normativo, percebe-se que tal recurso é 

plenamente possível. 

Ainda há muito que se discutir com relação à natureza das atividades praticadas 

pelos bombeiros militares, a fim de se adquirir total racionalização quanto à garantia plena 

dos direitos trabalhistas. Mas, sem dúvida, se o caminho é andado, alguns passos já ficaram 

para trás e outros hão de ser alcançados. 
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