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RESUMO 

 

As medidas preventivas de redução dos riscos laborais recebem orientação constitucional no 

esforço de salvaguardar os direitos humanos do trabalhador. Entretanto, irregularidades e 

omissões cometidas por empregadores, tal como verificado no caso de Governador 

Valadares/MG, provocam elevados índices de acidentes trabalhistas, resultando em multas e 

indenizações suportadas pelas empresas. Partindo da análise econômica, o presente artigo 

sustenta que a observância das regras de medicina e segurança do trabalho, com a implantação 

de políticas ao equilíbrio do meio ambiente trabalhista, além de assegurar proteção ao 

trabalhador, reduz o impacto financeiro das empresas pela diminuição de condenações por 

acidentes no local de trabalho. 
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ABSTRACT 

 

Preventive measures to reduce occupational hazards receive constitutional guidance in an 

effort to safeguard human rights worker. However, irregularities and omissions committed by 

employers, as found in the case of Governador Valadares/MG, cause high levels of labor 

accidents, resulting in fines and damages incurred by companies. Starting from an economic 

analysis, this article argues that compliance with the rules of medicine and safety, with the 
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implementation of policies favoring the balance of the work environment, and ensure 

protection to workers reduces the financial impact of companies by the decrease of 

convictions for accidents in the workplace. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho analisa a responsabilidade empresarial resultante da violação de 

direitos humanos, no âmbito da relação de emprego, verificada a partir da omissão ou 

inoperância do empregador no tocante ao cumprimento de políticas públicas que visem a 

redução de acidentes laborais. Com efeito, o momento econômico no qual nos encontramos, 

sufocado pela imponente ideologia capitalista, é guiado pela busca incessante do lucro. De 

acordo com a sociologia weberiana (2004), no capitalismo moderno verifica-se uma 

transformação no curso das relações sociais de tal ponto que os frutos do trabalho deixam de 

ser destinados à satisfação das necessidades do homem e passam a ocupar status primordial. 

Dentro dessa inversão de valores, o lucro se torna a finalidade da existência humana, embora 

acessível apenas a uma pequena fatia social. Em decorrência disso, observa-se a preocupação 

cada vez menor com as questões concernentes às condições trabalhistas, desmerecidas sob a 

perspectiva dos direitos humanos.  

Tal impasse é contingenciado ao se constatar a alta incidência de acidentes no 

ambiente do trabalho presente na realidade de tantas localidades brasileiras, como é o caso de 

Governador Valadares/MG. Em estatística realizada entre novembro de 2013 a outubro de 

2014 pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), os dados apontaram latente violação das 

regras de Medicina e Segurança do Trabalho no aludido Município que registrou, nesse 

período, mais de 1.800 acidentes laborais, culminando no pagamento de multas e 

indenizações civis pelas empresas. 

 A hipótese ora sustentada é que os investimentos empresariais na efetivação de 

políticas pela redução de riscos de acidentes trabalhistas podem significar menores custos em 

comparativo com os valores despendidos em multas administrativas e indenizações 

acidentárias onde o dano já tenha, de fato, ocorrido. Essa violação, dentro de uma perspectiva 

econômica, além de se traduzir em descompromisso perante os direitos humanos dos 

trabalhadores, comporta em consideráveis prejuízos patrimoniais às empresas, o que revela a 



importância do estudo em comento. 

 

 

2 O MEIO AMBIENTE DO TRABALHO E O DEVER DE TUTELA PREVENTIVA 

DAS EMPRESAS  

 

    As discussões ambientais têm tomado mais fôlego nos últimos anos. A crise sistêmica 

resultante da exploração desenfreada de recursos naturais e a sequência contumaz de danos 

irreversíveis que a natureza tem sofrido no decorrer da modernidade, em nome de um 

pretenso pseudodesenvolvimento favorecedor do abismo social provocado pelo progresso 

capitalista, despontam-se como as principais razões desse movimento. Certamente, esse tipo 

de incômodo, que apetece o reforço emergencial pela adoção efetiva de práticas de 

sustentabilidade, já chega aos ouvidos do Segundo Setor, incitando as grandes corporações a 

reações mais concretas e menos falaciosas para que esses efeitos não se voltem contra seu 

próprio feitiço.  

Prova disso foi a recente realização, em 2012, da Rio+20, Conferência das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, considerado um dos maiores eventos já 

realizados pelas Nações Unidas com representantes do setor financeiro e do empresariado. O 

Fórum de Sustentabilidade Corporativa da Rio+20, de iniciativa da ONU Global Compact 

Local Network, foi particularmente dedicado aos assuntos empresariais. No diálogo composto 

por líderes de pequenas, médias e grandes corporações de diferentes setores, incluindo de 

atividades de risco, abriu-se a discussão para a eleição de compromissos comuns, embora seu 

documento final tenha pecado por não abordar, explicitamente, diretrizes para temas centrais 

como a responsabilidade empresarial no âmbito do meio ambiente do trabalho. 

(CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL, 2012). 

 

Essa concepção ambiental merece maiores atenções. Não basta às empresas 

concentram-se na busca de benefícios e assumirem o simulacro de políticas de 

responsabilidade social, visando, na verdade, a conquista do mercado pelo aparato do 

marketing ambiental. Também não é o bastante o esforço pela adoção de estratégias de 

sustentabilidade corporativa, esquecendo-se daqueles que integram sua própria estrutura 



humana, condicionados ao confinamento de espaços inadequados à saúde ou de 

periculosidade à integridade física.  

 

 A persistência da ideologia capitalista de diminuição da mais valia do operariado, já 

denunciada por Marx (1988), pautada na incessante captação de lucro, impede as empresas de 

adotarem medidas concretas preservadoras de diretrizes constitucionais como a valorização 

do trabalho humano (art. 1, inc. IV; art. 170, caput, CR/88), capazes de viabilizar a dignidade 

da pessoa humana do trabalhador (art. 1º, inc. III, CR/88) e diminuir o grau de riscos quando 

exposto a fatores prejudiciais à sua essencial qualidade de vida (art. 225, caput).  

Na esfera constitucional, as preocupações voltadas a essa distinta concepção ambiental 

importam na releitura sobre a própria dimensão de meio ambiente. Até meados da década de 

80, no Brasil, a noção de meio ambiente consistia em tudo aquilo que pré-existisse em seu 

habitat natural, como a atmosfera, as águas dos rios e mares, o solo, o subsolo, a fauna, a 

flora. Isso se resumia nos espaços ecológicos não transformados ou não sujeitos à intervenção 

humana. Era o que se podia interpretar com base no art. 3º, inc. I, da Lei n°. 6.938/81, que 

assim pronunciava o conceito de meio ambiente como: “[...] o conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida 

em todas as suas formas”. (BRASIL, 2015). Entretanto, nota-se que tal concepção é 

estritamente limitada para os atuais parâmetros constitucionais, uma vez que não traz consigo, 

de forma explícita, as noções de meio ambiente cultural4, artificial5 e do trabalho, conforme 

ressalta Luiz Paulo Sirvinskas (2014, p. 126). 

Ainda guiados pela ótica de Sirvinskas, o meio ambiente do trabalho, em especial, tem 

se destacado pela imprescindível necessidade de “[...] proteção do homem em seu local de 

trabalho, com observância das normas de segurança”. (2014, p. 126-127). Assim, infere-se 

que, para que o trabalhador desfrute de uma vida boa, necessário é a manutenção de um meio 

ambiente do trabalho sadio só possível caso haja o compromisso do empregador pelo 

                                                 
4 O meio ambiente cultural reserva-se à proteção do patrimônio cultural local, regional ou nacional, considerando 

o conjunto de bens de natureza material e imaterial, os patrimônios culturais como os sítios de valor histórico, 

paisagístico, artístico, arqueológico, ecológico e científico essenciais ao reconhecimento da cultura de um povo 

(arts. 215 e 216, c/c 225, CR/88).  

 
5 O meio ambiente artificial, ou urbano, é o meio ambiente natural transformado pelo homem. Neste caso, inclui 

os prédios, as casas, os logradouros e as demais construções civis (arts. 182 e 183, c/c 225, CR/88). É 

compreendido: “[...] pelo espaço urbano construído, consistente no conjunto de edificações (chamado espaço 

urbano fechado) e pelos equipamentos denominados públicos (espaço urbano aberto). Dessa forma, todo espaço 

construído, bem como todos os espaços habitáveis pela pessoa humana, compõem o meio ambiente artificial.” 

(FIORILLO, 2011, p. 446). 



cumprimento do aparato previsto na CLT sobre as regras de medicina, higiene e segurança do 

trabalho. 

Se nos voltarmos mais atentamente para tal tema, observamos que o direito ao desfrute 

de um meio ambiente do trabalho sadio ampara-se sistematicamente na Constituição, onde 

encontramos passagens como seu art.7º, inc. XXII, que prescreve a necessidade de “[...] 

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

como direito garantido tanto aos trabalhadores urbanos, quanto aos rurais. O mesmo artigo 

traz-nos também que os direitos não se restringem aos que ali estão enumerados, mas se 

estendem àqueles que visem à melhoria da condição social do trabalhador (BRASIL, 1988). 

Tratando ainda da matéria constitucional, temos a questão do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, trazido pelo art. 225 como pertencente a todos, “[...] bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida” (BRASIL, 1988). Por conseguinte, 

posto que o meio ambiente do trabalho parte de um contexto mais amplo de meio ambiente, 

assegurado como direito de todos pela própria Constituição (art. 200, VII e VIII, c/c 225, 

CR/88), ostenta o status de direito fundamental de terceira geração, considerado pela doutrina 

como um direito difuso6 inaugurado por nosso projeto de Estado Democrático de Direito. 

Diante do enfoque do meio ambiente trabalhista, há de se considerar a tutela jurídica 

em torno da regulamentação e da fiscalização dos espaços físicos que constituem a 

infraestrutura empresarial onde se aloca a mão-de-obra do trabalhador, bem como as 

condições oferecidas por este mesmo local de trabalho.  

Levando em consideração tais ponderações, deparamo-nos com uma questão de 

extrema relevância: a competência para a proteção dessa espécie de meio ambiente. Pela 

leitura da CLT (BRASIL,1943), podemos verificar a existência de um título reservado às 

normas de segurança e medicina do trabalho. Complementada pela Lei nº 6.514/77, vem 

dispor – dentre outras matérias – da competência dos órgãos e entes responsáveis pelo alcance 

e manutenção de um ambiente laboral sadio. Seu art. 157 (inc. I e II) designa, como obrigação 

do empregador, “[...] cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do 

                                                 
6 “O Direito Ambiental destina-se a amparar interesses ou direitos difusos, entendidos como pertencentes, de 

uma mesma maneira, a uma pluralidade indeterminada de sujeitos ligados entre si por circunstância de fato.” 

(DEEBEIS, 1999, p. 27). Nesse sentido, os direitos difusos são considerados direitos transindividuais, pois “[...] 

transcendem o indivíduo, ultrapassando o limite da esfera de direitos e obrigações de cunho individual.” 

(FIORILLO, 2010, p. 54 



trabalho”, bem como orientar seus empregados acerca das precauções concernentes à 

prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. 

  Também não exime de responsabilidade o empregado, destinatário final da norma, ao 

determinar sua obrigação pelo uso de equipamentos de proteção individual, além de observar 

às normas de segurança e medicina do trabalho, colaborando com a empresa em sua aplicação 

e cumprimento, conforme disposto no art. 158, inc. I e II. 

Outros preceitos importantes em matéria de competência são aqueles discriminados na 

NR1, norma regulamentadora estendida a trabalhadores avulsos, empresas e sindicatos 

representativos. Desse modo, ressalta o papel da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho 

(SSST) e da Delegacia Regional do Trabalho (DRT). Aquele é um órgão nacional, que 

administra, orienta e inspeciona as atividades relacionadas com a segurança e medicina do 

trabalho, bem como a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho 

(CANPAT) e o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), além de fiscalizar os 

preceitos legais. Este, por conseguinte, é um órgão regional, possuindo as mesmas finalidades 

que a SSST e nos limites de suas prerrogativas, realiza funções como: i) a adoção de medidas 

coercitivas que assegurem o cumprimento dos preceitos legais voltados à matéria de 

medicina, higiene e segurança do trabalho; ii) a aplicação de sanções administrativas; iii) o 

embargo de obras inadequadas para a alocação do trabalhador, a interdição de 

estabelecimentos diversos, incluindo setores de serviços, locais de trabalho, máquinas e 

equipamentos; iv) a notificação das empresas à eliminação e/ou neutralização da 

insalubridade constata no ambiente de trabalho; v) atender as requisições judiciais à realização 

e perícias. (BRASIL, 1978) 

No que se refere às relações que envolvem empregado e empregador, tem-se, também, 

a Justiça do Trabalho, cujo objetivo é colocar termo aos antagonismos trabalhistas. Na 

Constituição Federal, por sua vez, encontramos suas atribuições descritas de maneira mais 

detalhada no art. 114, que envolve a competência para julgar assuntos interessados à relação 

de emprego, incluindo os danos morais e materiais trabalhistas e outras sanções como as 

decorrentes do descumprimento das regras de medicina e segurança do trabalho.  

Por derradeiro, podemos afirmar que, embora a competência sobre a proteção do meio 

ambiente do trabalho, que tem por principal interessado o trabalhador, não se exaure pela 

atuação das empresas, conforme verificado pela análise da CLT, da NR1 e da Constituição, o 

cumprimento das regras de medicina e segurança do trabalho por estas instituições 

corresponde à tutela preventiva dessa espécie de meio ambiente. Além de garantir a promoção 



de direitos trabalhistas e constitucionais, a onerosidade imediata de aplicação dessas medidas 

não supera as vantagens pecuniárias, que, a longo prazo, podem ser alcançadas. 

Quando empresas adotam a prática de estratégias à diminuição de acidentes do 

trabalho e investem na melhoria das condições de higiene e segurança no ambiente 

trabalhista, por mais que essas ações representem ao empregador gastos imediatos que afetem 

no presente sua margem de lucratividade, gerando aparência de perda pelo aumento de 

despesas, a longo prazo significará variáveis de ganhos:  

i) A começar, pelo saldo positivo de tutela protetiva-preventiva dos 

direitos humanos dos trabalhadores, o que se vincula a uma das funções sociais 

das empresas, as quais também se ajustam à condição de sujeitos passivos de 

direitos fundamentais; 

ii) Investimentos em políticas públicas sobre a matéria de medicina, 

higiene e segurança do trabalho são prevenções para que os trabalhadores se 

mantenham seguros e saudáveis, precavidos de maior probabilidade de 

exposição a riscos de acidentes e sujeição a doenças ocupacionais. Dessa 

forma, estão se eximindo de responder perante órgãos, como as DRT’s, 

isentando-se de sanções administrativas, tendo, ao mesmo tempo, seus custos 

amenizados por não incorrerem em sanções de ordem trabalhista que podem 

culminar em ações indenizatórias (dano moral e material). Logo, são gastos a 

serem compensados no futuro. Isso porque as sanções imputadas às empresas 

por descumprimento de normas referentes à segurança e bem-estar dos 

trabalhadores tendem a ser mais elevadas do que os gastos com políticas 

preventivas. Uma das razões é que a concomitância de incidência de 

responsabilidades em diferentes esferas, como a administrativa e a civil, não 

configura bis in idem, já que envolvem critérios distintos para a sua apuração; 

iii)  Por fim, os reflexos dessas medidas também dizem respeito às finanças 

públicas, ou seja, ao interesse econômico do próprio Estado, por exonerá-lo de 

maior incidência de pedidos de concessão de benefícios previdenciários de 

prestação continuada, como aposentadorias por invalidez, auxílios doença e 

acidente, resultantes de acidentes trabalhistas e doenças ocupacionais que 

poderiam ser evitadas.  

 



Tal raciocínio converge com a ótica da Análise Econômica do Direito7 defendida por 

autores como Richard Posner (2010). O autor parte da pressuposição de que a busca da 

riqueza, isto é, as tentativas de consecução do lucro envolvem grande nível de respeito às 

escolhas individuais. Haveria, portanto, um princípio de maximização da riqueza que valoriza 

e incentiva posturas de promoção do progresso econômico, vinculado a outros níveis de 

investimentos que racionalizam esse objetivo, impondo-lhe encargos. Por outro lado, esses 

mesmos encargos devem ser compensados por algum tipo de incentivo produzido pelo direito. 

Não há, dentro dessa lógica, nenhum lucro absoluto. E toda perda é compensada por algum 

tipo de ganho ou incentivo, ainda que recuperado a longo prazo.  

Posner (2010) também sustenta que cabe à lei estabelecer condutas aptas ao seu 

cumprimento, pois uma postura de difícil adoção não implica na mudança de 

comportamentos. Assim, Posner afirma que a sanção jurídica – aplicada quando se verifica o 

descumprimento da disposição que a norma jurídica traz – só é inevitável quando o custo de 

ser evitada for maior do que o de aplica-la (2010, p. 79). Desse modo, a lógica econômica gira 

em torno de um ganhar ou deixar de perder. E não há ganhos para uma entidade ou uma 

instituição sem se suportar algum nível de perda. É a chamada otimalidade de Pareto.8 

A eficiência e a economicidade encontradas na gestão estratégica de uma empresa são 

conceituações próprias da economia. Isso tudo tem sido alvo de investigações da Análise 

Econômica do Direito, que sob o prisma normativo, tem por fim colaborar com a escolha da 

alternativa mais eficiente dentre as possíveis, isto é, escolher o melhor arranjo institucional 

dado a um valor (vetor normativo) predefinido. Não obstante, essa análise econômica não se 

restringe a um estudo específico de mercado, dinheiro e lucro, mas à adoção de um método 

particular investigatório aplicado ao problema da escassez de recursos.  

                                                 
7 Nesse sentido, os pressupostos dessa teoria podem ser assim identificados: [...] i) rejeição da autonomia do 

Direito perante a realidade social e econômica; ii) utilização de métodos de outras áreas do conhecimento tais 

como economia e filosofia; iii) crítica à interpretação jurídica como interpretação conforme precedentes ou o 

direito, sem referência ao contexto econômico e social. (CALIENDO, 2009, p. 242).  

 
8 O modelo de aferição da eficiência econômica é a maximização das utilidades individuais, chamada de 

“Otimalidade de Pareto”, que consiste em qualificar como eficiente uma distribuição de recursos em que não seja 

possível “[...] aumentar a utilidade de uma pessoa sem reduzir a utilidade de alguma outra pessoa.” (2005, p. 

243). De acordo com Ivo T. Gico Jr , “[...] Eficiência aqui também é um termo técnico utilizado no sentido 

Pareto-eficiente, que significa simplesmente que não existe nenhuma outra alocação de recursos tal que eu 

consiga melhorar a situação de alguém sem piorar a situação de outrem. Equilíbrios constituem, portanto, ótimos 

de Pareto. Note-se que uma alocação Pareto-eficiente não necessariamente será justa segundo algum critério 

normativo, todavia, uma situação Pareto-ineficiente certamente será injusta, pois alguém poderia melhorar sua 

situação sem prejudicar ninguém, mas não consegue. Enfim, estes são alguns dos pressupostos básicos 

característicos da AED.” (In: RIBEIRO; KLEIN, 2011, p. 25)  



É o método econômico, que tem por objeto qualquer impasse que se refira às escolhas 

humanas, como a opção entre o acordo ou o litígio, a celebração ou não de um negócio 

jurídico, entre a adoção de uma política pública ou a sua postergação. Essa abordagem 

jurídica e econômica é focada na reflexão de toda e qualquer decisão individual ou coletiva 

que envolva recursos escassos, indo além das discussões diretamente voltadas ao âmbito do 

mercado.9  

Se os recursos não fossem escassos não haveria conflitos e, neste caso, desnecessária 

seria a presença do direito. A escassez de bens faz com que a sociedade realize suas escolhas 

dentre as alternativas possíveis e excludentes entre si, evitando-se os desperdícios. A 

princípio, essa alocação de recursos para melhorar a situação de alguém pode comportar na 

piora da situação de terceiro – lógica do ótimo de Pareto. E toda escolha advém de um custo 

predefinido designado por custo de oportunidade. Não necessariamente pecuniário, mas 

sempre decorrente de algum tipo de renúncia em prol de uma prioridade, formando o binômio 

custo-benefício determinante de uma conduta racional maximizadora. Com isso, as pessoas 

devem responder a incentivos, premissa que acompanha a construção de todo direito, 

principalmente quando refletimos sobre a brandura ou rigidez no âmbito das sanções civis, 

penais ou administrativas. (RIBEIRO; KLEIN, 2011, p. 22-23)  

Em face da análise da equação custo-benefício no âmbito jurídico verifica-se que 

aquela atuaria no sentido de estimular ou desestimular determinadas condutas, de maneira que 

a função do direito em uma perspectiva econômica seria modificar a modulação dos 

incentivos. Tal relação envolve o processo de maximização da riqueza, uma vez que atuaria 

incentivando ou desestimulando condutas sociais, bem como inserindo custos aos 

movimentos da sociedade. “De um modo geral o Direito poderia ser considerado um grande 

sistema de preços, tal como o mercado é na economia”. (CALIENDO, 2009, p. 47).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 No entanto, Caliendo ressalta que “[...] os sistemas sociais são formados por subsistemas (político, econômico e 

jurídico), os quais se influenciam mutuamente, mas que possuem autonomia entre si”. (2009, p. 16), o que não 

comporta na colonização do Direito em face da Economia. 



3 DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE À FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA: 

O COMPROMISSO COM O BEM-ESTAR SOCIAL 

 

 

 O reconhecimento do que hoje conhecemos como função social da empresa resultou 

de um desdobramento gradual ao longo da história, perpassando pela ressignificação da ideia 

de propriedade privada.  

Segundo Dallari (2009), o Estado Liberal, desde o século XVIII, fundou-se em raízes 

individualistas reforçadas pelo reconhecimento da propriedade privada como um direito 

absoluto necessário à afirmação do capitalismo. Adam Smith, conhecido como pai do 

liberalismo, repudiava qualquer intervenção estatal sobre as liberdades individuais. Dessa 

forma, esse Estado Abstencionista defendia que os anseios dos grandes proprietários e 

comerciantes preponderassem às custas da apatia quanto à proteção dos operários, nas 

fábricas, o que provocou eminente injustiça social.  

Em resposta às inquietações da classe trabalhadora oprimida durante o 

constitucionalismo liberal, surge o Estado Social. Nesse novo paradigma, a economia deixa de 

ser regida apenas pela mão invisível do mercado e passa a figurar também como 

responsabilidade do governo que introduz práticas interventivas. Esse modelo de Estado 

focou-se na construção de uma cidadania social representada pela obtenção de direitos nas 

áreas trabalhista, da educação, da seguridade social e da saúde (os chamados direitos de 

segunda geração). Consequentemente, a concepção de propriedade também se modifica, 

rompendo com a perspectiva individualista de operar exclusivamente como instrumento 

propiciador do lucro. Assim, a propriedade deixa de servir somente ao interesse individual do 

proprietário, pois assume, ao mesmo tempo, o dever de destinação a outros níveis de 

interesse, quais sejam, aqueles vinculados às necessidades de toda coletividade. Com isso, 

erigiu-se, nesse modelo de Estado, a noção de função social da propriedade como um 

princípio limitador da atividade econômica.  

 Na plenitude do Estado Democrático de Direito, a empresa, como pessoa jurídica 

constituída pela vontade humana e que agrega, para seu funcionamento, grande acervo de 

propriedade que com ela se confunde, também se subordina ao cumprimento de funções 

sociais que vão além da perspectiva do lucro. A função social da propriedade privada 

insculpida na Constituição de 1988 (art. 5º, inc. XXIII; art. 170, inc. III) é um princípio de 

aplicação imediata às empresas, as quais se vinculam a outros compromissos, tal como aponta 

o art. 1228, § 1º, do Código Civil de 2002. Waldírio Bulgarelli (1997) resume a ideia de 



função social das empresas como o cumprimento dos direitos e interesses daqueles que se 

subsumam adjacentes à empresa.  

Nesse contexto, em sociedades complexas e globais, como na modernidade, as 

empresas têm suas funções ampliadas, assumindo ofícios dessemelhantes aos de antes, os 

quais se resumiam à simples leitura liberal de produção de riquezas e obtenção de lucro. Além 

disso, a política econômica vigente, por meio de incentivos fiscais, passou a estimular a 

participação de empresas em ações sociais, para que dessa forma se harmonizem os interesses 

estatais e empresariais. 

Nesse âmbito, as funções empresariais assumem uma novo viés: a intensificação do 

bem-estar social, contribuindo para a formação de uma sociedade mais íntegra e igualitária 

(ALMEIDA, 2003), ainda que isso pareça, num primeiro momento, contraditório à ideologia 

capitalista. Dentre tais funções destacamos a geração de empregos. As empresas, nesse 

aspecto, passam a atuar simultaneamente com o Estado na posição de sujeitos passivos dos 

direitos fundamentais, responsabilizando-se pela oferta do trabalho decente, constituído como 

direito social.  

Essa função social passa a ser guiada pelos princípios da dignidade da pessoa humana 

(art. 1, inc. III, CR/88), da valorização do trabalho e da busca do pleno emprego (art. 170, 

CR/88). A ordem econômica constitucional vigente, portanto, tomou por direção a 

valorização do trabalho e objetivou assegurar a todos existência digna, contemplando, dentre 

outros, os princípios da função social da propriedade, a defesa do meio ambiente, a redução 

de desigualdades sociais e regionais (BRASIL, 1988). À vista disso, infere-se que a atividade 

econômica só desempenha plenamente suas funções na medida em que não obstrua o 

desenvolvimento social, gerando empregos e propiciando condições de vida boa aos cidadãos. 

Dentre outras funções que as empresas se comprometem, encontra-se seu papel de 

respeito ao consumidor, freando-se contra práticas abusivas em nome da lucratividade. Para 

manter certo equilíbrio, o Estado intervém dando apoio à parte frágil dessa relação com a 

criação do Código de Defesa do Consumidor e de órgãos como o Procon. Todavia, não basta 

que a empresa fabrique produtos industrializados ou preste serviços sem causar infortúnios, 

pois também deve garantir benefícios aos consumidores. Assim, não fica apenas o encargo de 

não praticar certas ações, mas também o de induzir a comodidade no ambiente urbano 

(PEREIRA, 2010). Nesse sentido, ficam encarregadas de aquinhoar os bens e ao mesmo 

tempo garantir o suprimento das necessidades de consumo – abastecimento da população por 

meio do acesso aos bens necessários à sobrevivência, sobretudo nas cidades. 



Apesar do capitalismo moderno potencializar os lucros, e, para isso, depender de 

constante exploração de recursos naturais, a responsabilidade ambiental é outro compromisso 

que se destaca dentre as funções sociais das empresas. A conciliação entre o crescimento 

empresarial, o desenvolvimento social e a proteção da natureza (desenvolvimento sustentável) 

são desafios perseguidos pela legislação ambiental brasileira, sobretudo em normas como a 

instituidora da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81). Ao abraçar essa 

conduta, o empresário mantém a sadia qualidade de vida de presentes e futuras gerações. 

Em nome desse ideal, muitas empresas se utilizam de campanhas publicitárias para 

exporem seu compromisso com o desenvolvimento sustentável seduzidas pelo desejo de 

propagação do marketing ecológico para aglomerar relevância à marca (ZANOTI, 2006). Por 

mais utilitarista pareça, a adesão a esse tipo de conduta de preservação tem a vantagem de 

proteger o direito ao meio ambiente (por meio da manutenção do equilíbrio ecológico) e a 

consequente proteção da saúde pública. A instituição de entidades do Terceiro Setor para 

executar políticas públicas ambientais, por iniciativa das empresas, também tem crescido nos 

últimos anos. A Azaleia, a Natura, as Organizações Globo e O Boticário são exemplos de 

empresas que adotaram essa prática, mantendo fundações próprias criadas com propósitos 

filantrópicos ou voltados à tutela de interesses difusos, como a questão ambiental. 

Entretanto, ainda se faz imprescindível o compromisso empresarial perante seus 

próprios empregados, combatendo a política neoliberal que vem desestabilizando os direitos 

sociais, principalmente os trabalhistas. Uma empresa atenta às suas funções sociais deve 

prezar pela integridade física e psicológica de seu empregado, distanciando-se completamente 

de condutas desfavoráveis (WAMBIER, 2013).  

Diante do exposto, pode-se inferir que proporcionar aos empregados um ambiente 

laboral sadio, de forma a mantê-los livres de acidentes e infortúnios, integra o quadro de um 

dos mais importantes deveres que as empresas devem observar no intuito de desempenhar 

plenamente as funções que lhe concernem.  

 

 

4 A RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL E O SANCIONAMENTO POR 

ACIDENTES DO TRABALHO 

 

 A promoção de políticas públicas contra acidentes trabalhistas faz parte do contexto 

de responsabilidades destinadas às empresas. Nesse propósito, tem condão preventivo, pois é 

sustentada pelo intuito de se precaver danos à capacidade física e psicológica do trabalhador. 



No entanto, caso ocorra efetivamente esse tipo de acidente no local de trabalho e durante a 

prestação dos serviços, entra em cena níveis repressivos de responsabilidades imputados à 

empresa, na condição de empregadora. Destacam-se, dentre eles, a responsabilidade 

administrativa, consequência do exercício do poder de polícia e, na esfera judicial, o instituto 

da responsabilidade civil. Como baluarte da obrigação indenizatória ao empregador, as formas 

repressivas de responsabilidade administrativa e civil pressupõem que o dano tenha 

efetivamente ocorrido, sem que se exima, caso seja comprovada a presença de fato típico, 

antijurídico e culpável (elementos do crime), a responsabilidade penal apurada pelo Poder 

Judiciário.  

 A começar, o poder de polícia juslaboral é exercido por órgãos executivos, como o 

MTE, a quem compete estabelecer, principalmente, regulamentos sobre a aplicação das 

normas de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho estabelecidas na CLT. O poder de 

polícia é compreendido pelo art. 78, do CTN como: 

 

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, 

limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 

abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, 

à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de 

atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à 

tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou 

coletivos. (Redação dada pelo Ato Complementar nº 31, de 1966). (BRASIL, 1966) 

 

A partir da realização de inspeções trabalhistas, realizadas no ambiente laboral, os 

Auditores Fiscais do Trabalho, ao constatar irregularidades dessa natureza, ou ainda o serviço 

competente da Delegacia Regional do Trabalho, possuem capacidade institucional para 

acionar medidas administrativas como a aplicação de multas10, ou mesmo formas mais 

gravosas como a suspensão temporária das atividades da empresa e a interdição. Neste 

sentido, destaca Fiorillo: 

A interdição de estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento e o 

embargo da obra são instrumentos protetivos que têm por finalidade eliminar a 

insalubridade do meio ambiente do trabalho. Interessante verificar que a interdição 

pode recair sobre a empresa como um todo, com a interdição do próprio 

estabelecimento, ou, de forma minimizada, sobre um único equipamento. [...] 

Conforme estabelece a Consolidação das Leis Trabalhistas, a interdição ou embargo 

poderão ser requeridos pelo serviço competente da Delegacia Regional do Trabalho, 

por agente da inspeção do trabalho ou ainda por entidade sindical. (FIORILLO, 

2011, p. 596-597) 

 

 

                                                 
10 Segundo estatística divulgada pelo TST, somente no ano de 2012 foram arrecadados R$ 22.450.913,30 em 

multas aplicadas pela DRT. (Fonte: Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TST – CESTP/Relatório 2012) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ACP/acp-31-66.htm#art7segunda
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ACP/acp-31-66.htm#art7segunda


A responsabilidade civil, por sua vez, tem por base a noção de conservação da ordem 

pública e custódia daqueles sobre os quais recaem os efeitos dos acontecimentos danosos 

(CAIRO JÚNIOR, 2002). No entanto, para que seja imputada, depende da confirmação de 

três elementos básicos essenciais. Dentre eles se incluem a existência de um fato, configurado 

como conduta ilícita, a ocorrência de um dano à vítima, e, por fim, a presença de nexo de 

causalidade. Este elemento deflagra a incidência de vínculo que une o fato praticado por um 

agente (pessoa física ou jurídica) ao dano em si. De acordo com a previsão do art. 927 do 

Código Civil, a responsabilidade civil tem por cerne a ideia de restituição, isto é, a reparação 

de algo que anteriormente estava intacto e, em decorrência de algum acontecimento, perdeu 

sua integridade. 11   

Sendo assim, a responsabilidade civil tem por fim recompor o dano, assim constituído 

como todo prejuízo sofrido pela vítima, suscetível de apreciação pecuniária como forma de 

restituição, o máximo factível, da estabilidade outrora existente. Conforme supracitado, o art. 

927 do Código Civil acentua que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem obriga-se a 

repará-lo. O parágrafo único do mesmo artigo reforça esse dever de reparação do dano, 

independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade comumente 

desenvolvida pelo causador do dano originar, por sua natureza, risco para os direitos de 

outrem (BRASIL, 2002). 

           A Lei nº 8213/91, em seu art.19, deu nova redação ao art. 2º da Lei nº 6.367/76, 

mantendo, em seu foco, a definição de acidente do trabalho, assim compreendido como 

aquele ocorrido durante o exercício da atividade laboral, conquanto o trabalhador esteja a 

serviço da empresa, e resulte em lesão corporal ou perturbação funcional que cause 

consequências diversas. Dentre elas, estão a morte, a perda, ou redução, permanente ou 

temporária, da capacidade para o trabalho. Integrando esse conceito está o fato lesivo à saúde 

física ou mental, o nexo de causalidade entre fato em si e o trabalho, e ainda, a redução da 

capacidade laborativa. Daí se insere a possibilidade de incidir a imputação de dano material 

ou dano moral, sem prejuízo de eventual cumulação entre ambos.  

Cavalieri Filho (2012) destaca que o dano material, em particular, é marcado pela 

legítima redução dos bens, sejam esses corpóreos ou incorpóreos. É configurado nos casos de 

                                                 
11 “Essa situação anterior constitui o bem da vida sob o qual incide a tutela jurídica. Não se pode falar em 

reparação sem a pré-existência (sic.) de um bem ou relação juridicamente tutelada de forma a manter um 

equilíbrio do homem, vivendo em sociedade. Destruído esse equilíbrio, mediante a ação ou omissão de alguém, 

caberá ao autor do ato contrário ao direito, na forma de norma estatal ou de convenção prévia, restabelecer a 

situação inicial, configurando-se, deste modo, a responsabilidade civil.” (CAIRO JÚNIOR, 2002, p.17). 



acidentes de trabalho, na medida em que o empregado lesiona um membro de seu corpo e tem 

a redução da capacidade de labor. 

Prevê o art. 5º, inc. X, da Constituição de 1988 que incorre o dever de reparação 

contra atos lesivos à moral do sujeito. Nesse sentido, esses atos afetam diretamente os direitos 

fundamentais individuais da personalidade (in casu, honra, imagem, intimidade, vida 

privada), e, por consequência, causam lesão ao princípio da dignidade da pessoa humana. Por 

isso é que o Texto Constitucional assiste o direito à indenização para fins de reparação de 

dano moral.  

Com enfoque nos acidentes laborais, o dano moral se caracteriza de forma subjetiva e 

objetiva. No primeiro caso é assim qualificado quando a autoestima do trabalhador é 

prejudicada em virtude da incapacidade de labor causada por uma calamidade trabalhista. No 

segundo caso, por sua vez, é concebido em razão de deformidades físicas causadas no 

empregado, ocorridas no emprego, as quais podem resultar em situações de rejeição (CAIRO 

JÚNIOR, 2002).  

Merece destaque a consideração de que antes as empresas se responsabilizavam pelo 

seguro de acidentes do trabalho, hoje integrado, pela atuação legislação, à Previdência Social. 

O Decreto-Lei nº 7.036/44 previa como obrigação do empregador, na vigência do contrato de 

trabalho, a indenização acidentária ao trabalhador, devendo-lhe manter seguro que garantisse 

o pagamento indenizatório em caso de efetivo infortúnio. Esse prêmio, como forma de 

repressão pela omissão da proteção do trabalhador, era pago pela própria empresa onde 

acontecesse o acidente trabalhista. No entanto, após algumas reformas, essa regra sofreu 

profunda modificação12. 

Tomando cuidado sobre a proteção dessa matéria, a Constituição assegurou aos 

trabalhadores urbanos e rurais o seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do empregador, 

além de manter a indenização a que este se obrigar quando incorrer em dolo ou culpa a 

conduta causadora do dano (art. 7º, inc. XXVIII). Isso revela avanço na proteção dos direitos 

sociais trabalhistas, pois tornou-se admissível a possibilidade de pleiteio de indenização pelo 

direito comum, cumulável com a acidentária, desde que presente o dolo ou a culpa do 

empregador. Apesar disso, tal situação representa a adoção da responsabilidade subjetiva, pois 

                                                 
12 “Hoje, com a integração do seguro de acidentes na Previdência Social, alteraram-se as formas de indenização, 

não havendo mais o pagamento de uma indenização fixa, mas a adoção de novos critérios para a compensação 

previdenciária específica do trabalhador pelo dano sofrido em razão do infortúnio. A ação, agora, é ajuizada 

contra o órgão previdenciário que detém o monopólio do seguro de acidentes. No seguro contra acidentes do 

trabalho a responsabilidade é objetiva, sendo suficiente apenas a ocorrência do acidente para exsurgir ao 

acidentado o direito de socorrer-se da legislação acidentária, cabendo ao órgão securitário a obrigação de 

indenizar a incapacidade para o trabalho.” (GONÇALVES, 2012, p. 308)  

 



condiciona o pagamento indenizatório à constatação do elemento volitivo (dolo ou culpa). Por 

outro lado, conforme destacado, a indenização por acidentes do trabalho é objetiva, 

dispensando a comprovação de dolo ou culpa.  

No entanto, tal como prossegue Carlos Roberto Gonçalves, a responsabilidade civil 

começa a tomar novos rumos no sentido de se adotar como objetiva a responsabilidade 

empresarial pelos danos provocados aos empregados. Desse modo, passa a considerar a teoria 

do risco criado, reforçada pela máxima de que empregador é quem assume os riscos da 

atividade econômica, restando necessária somente a comprovação da existência de dano e do 

nexo causal. (2012, p. 309). A vítima, portanto, precisa indispensavelmente demonstrar que 

na ocasião do acidente estava a serviço da empresa, e em nome do interesse desta última. 

Neste caso, a negligência do empregador na adoção das regras de segurança e saúde no 

ambiente laboral já é o bastante para incidir a obrigação de indenizar, tal como já se 

manifestou a 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região: 

 

 

EMENTA: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MEDICINA E SEGURANÇA 

DO TRABALHO. NEGLIGÊNCIA EMPRESARIAL.  Por força do que dispõe o 

artigo 157 da CLT, o empregador tem o dever de fiscalizar a correta execução das 

atividades laborais, de manter o ambiente de trabalho em condições de higiene e 

segurança adequadas, além de zelar pela obediência às normas atinentes à medicina 

e segurança do trabalho.  Assim, empregada que sofre lesão parcial de dedo da mão 

direita, por ausência de condições adequadas no trabalho executado na sede da 

empresa, tem-se que havida negligência desta, pelo que deve indenizar aquela pelo 

dano sofrido, na forma do que preceituam os artigos 186 e 927 do Código Civil 

(BRASIL. TRT. R. O. 00088-2013-040-03-00-5. Julgado em: 03/07/2014.). 
 

 Portanto, o empregador deverá suportar o dever de indenizar independentemente de 

seu grau de culpa. Pois essas normas estabelecidas pelo Código Civil não têm qualquer 

compensação com a reparação concedida pela via da Previdência Social, tratando de esferas 

distintas. Enquanto a Previdência, particularmente, está vinculada à indenização decorrente do 

acionamento do seguro de acidentes, a empresa responde pelo dano material e moral 

decorrente de sua atuação omissiva ou comissiva quanto ao cumprimento de regras de 

medicina e segurança do trabalho, que por serem burladas, produziram o dever de reparar.  

            Somente em face de excludentes de responsabilidade como o caso fortuito ou a força 

maior, ou mesmo em situações em que a culpa pelo acidente foi de exclusiva iniciativa da 

própria vítima ou produzida por terceiros, é que se exime o empregador do dever de responder 

civilmente concomitante à reparação previdenciária. (GONÇALVES, 2012, p. 310). Mas se a 

situação configurar culpa concorrente a jurisprudência tem interpretado o cabimento do dano 

moral e material. Esta ocorre no caso do empregado agir com culpa, e, paralelamente, o 



empregador ser omisso na fiscalização do cumprimento das regras de medicina e segurança 

do trabalho, facilitando a ocorrência do acidente ou lesão à saúde por burlar sua obrigação de 

promover a redução desse tipo de risco. É o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho 

da 3ª Região: 

 

EMENTA:  DANO MORAL E MATERIAL.  ACIDENTE DO TRABALHO.  

CULPA CONCORRENTE. Mesmo admitindo-se, por epítrope, que o empregado 

tenha concorrido com culpa para a ocorrência do acidente, tal circunstância não 

afasta a responsabilidade patronal quando verificada que a atitude omissiva da 

empregadora quanto ao cumprimento e fiscalização das normas de segurança 

contribuiu, de forma inegável, para a ocorrência do evento danoso.  Frise-se que, nos 

termos do art.  157 da CLT, cabe ao empregador promover a redução de todos os 

riscos que afetem a saúde do empregado no ambiente de trabalho, cumprindo e 

fazendo cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Nesse sentido, o 

art. 7º, XXII, da CR/88 e o art. 19, §1º, da Lei 8.213/91, assim como toda a 

regulamentação prevista na Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, 

especialmente as Normas Regulamentadoras 06 e 15 (BRASIL.TRT. R.O. 01377-

2011-049-03-00-7. Julgado em: 24/07/2012). 

 

 

Isto posto, o direito constitucionalmente assegurado de todo trabalhador ter acesso a 

um meio ambiente laboral sadio não se esgota com a promoção de condições salubres, 

higiênicas e seguras que permitam o aceleramento de sua capacidade de produção às 

empresas, resultando em maior lucratividade. Esse mesmo direito, seguindo as orientações do 

princípio da valorização do trabalho humano, resguarda ao trabalhador o desfrute de uma vida 

boa e de qualidade como ser autônomo cujos interesses ultrapassam a jornada de trabalho.  

 

 

5 O CENÁRIO DE NEGLIGÊNCIA ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO 

TRABALHADOR CONTRA ACIDENTES LABORAIS: O CASO DE GOVERNADOR 

VALADARES/MG 

 

Levando em consideração as ponderações aqui expostas, cabe nos debruçarmos sobre 

o exemplo de Governador Valadares/MG 13, Município de médio porte localizado na região 

Leste mineira que dispõe de uma população de 256.000 habitantes, segundo revela o último 

censo do IBGE. A referência ao caso dessa unidade federativa não é em vão, pois traz à tona 

                                                 
13 “A cidade de Governador Valadares está localizada na região Vale do Rio Doce a 327 km de Belo Horizonte, 

com uma população estimada em 256.000 habitantes. O Distrito Industrial do município tem como principal 

atividade econômica o comércio de pedras preciosas e semipreciosas, consagrado no mercado internacional de 

pedras. Na Agropecuária, predomina a criação de bois e suínos. E nas lavouras, o destaque é para banana, milho, 

feijão e arroz.” (Disponível em: http://www.trt3.jus.br/emdia/acs/2005/n060705.htm. Acesso em: 04 Mar. 2015) 

 

http://www.trt3.jus.br/emdia/acs/2005/n060705.htm


uma breve amostragem do cenário de ostracismo que acomete tantos centros urbanos 

brasileiros no tocante à adoção de políticas preventivas implementadoras das normas de 

medicina, higiene e segurança do trabalho. 

Do intervalo de novembro de 2013 a outubro de 2014 as estatísticas realizadas pelo 

MTE registraram, na região de Governador Valadares, exatos 1.805 acidentes laborais (leves 

e graves) e 7 óbitos ocorridos no ambiente de trabalho. Em contrapartida, uma avalanche de 

ações pleiteando danos materiais e morais recaíram contra as empresas. O problema é que 

esse quadro acidentário aponta um índice de autos de acidentes laborais exorbitante, 

considerando o volume de empresas e o tamanho de sua população. O número de infrações 

lavradas pelas empresas de Governador Valadares e região, neste mesmo período, foi de 

2.728, gerando assim, multas no valor de R$9.927.179,17. 14  

De acordo com o levantamento da Corregedoria-Geral da Justiça, a Justiça do 

Trabalho, em Governador Valadares, somente no biênio 2013-2014 registrou razoável volume 

de reclamatórias trabalhistas reivindicando indenizações acidentárias em suas respectivas 

varas, tal como se observa:  

 

Vara da Justiça do Trabalho - 

GV 

Período Número de acidentes trabalhistas 

1ª 01/12/13 à 30/09/14 24 

2ª 01/11/13 à 30/11/14 12 

3ª 01/11/13 à 30/11/14 11 

 

Fonte: TRT 3ª Região/Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, 2015. 

 

Nesse mesmo período (entre 01/11/13 à 30/11/14), o TRT da 3ª Região computou 

6.473 acidentes do trabalho ocorridos somente em Minas Gerais. 

Do ponto de vista econômico, se lançarmos um olhar mais atento aos valores 

arrecadados com multas e indenizações acidentárias que o registro de tais acidentes 

desencadeia, observamos o impacto financeiro suportado pelas empresas valadarenses que 

poderia ser poupado caso a matéria ambiental trabalhista não fosse negligenciada. Dessa 

forma, podemos deduzir que campanhas preventivas e de conscientização, de modo a evitar 

                                                 
14 Dados informados pela agência do MTE, regional de Governador Valadares/MG. Disponível em: 

http://portal.mte.gov.br/delegacias/mg/gerencia-regional.htm. Acesso em: 07 Fev. 2015. 

 

http://portal.mte.gov.br/delegacias/mg/gerencia-regional.htm


acidentes de trabalho, seriam menos onerosas aos cofres das empresas do que a presente 

situação.  

 A cidade de Governador Valadares não possui grandes indústrias, sendo que a maior 

parte dos acidentes de trabalho registrados, conforme contabiliza a Gerência Regional do 

MTE sediada no Município, ocorre na construção civil. Novamente, a política de negligência 

empresarial e o desdém dos próprios trabalhadores em setores de alto risco como a construção 

civil, são indicativos de que o problema envolve ambas as partes integrantes da relação de 

emprego. Sem o compartilhamento de responsabilidades no tocante ao fornecimento e ao uso 

de equipamentos de proteção individual não há como alterar esse diagnóstico.  

 O parecer informado pela Auditoria Fiscal Trabalhista15, vinculada à agência do MTE, 

Regional de Governador Valadares, revelou que este último órgão, além de responsabilizar-se 

pela fiscalização na circunscrição do respectivo Município, cuida também de outras 70 

cidades, contando com um quadro funcional de apenas dez fiscais. Desses, cinco 

responsabilizam-se pela realização de serviços burocráticos, e os cinco demais atuam em 

ações no campo prático, realizando as inspeções. Observamos, por esses números, que a área 

de ação dessa agência do MTE é desproporcional se comparada com o número de auditores 

fiscais disponíveis para se dedicarem ao trabalho de campo, o que pode resultar em 

dificuldades na fiscalização, haja vista a irrisória capacidade administrativa de exercício do 

poder de polícia na região. Assim, nem toda extensão é fiscalizada com o zelo necessário – 

inclusive, alguns locais sequer são vistoriados. Em decorrência disso, é estabelecido o critério 

(informal) de supervisão prioritária preferencialmente a obras e a empreendimentos de maior 

vulto e àqueles que foram denunciados ao órgão. Por certo, esse critério pode demonstrar-se 

falho, visto que obras e empreendimentos menores não estão isentos da ocorrência de 

acidentes.  

 Após a visita de inspeção, caso seja verificada alguma irregularidade, o MTE realiza a 

lavratura do Auto de Infração, os quais, em 99% das vezes, resultam em multas, sem prejuízo 

da incidência de demandas judiciais para apuração da responsabilidade civil e, na ocorrência 

de crimes, da responsabilidade penal. Na esfera administrativa, as multas são calculadas 

levando-se em consideração, precipuamente, o tamanho da empresa autuada, o número de 

empregados que ela possui e a gravidade do acidente ocorrido. 

                                                 
15 SALOMÉ, André Faria.  Entrevista à Auditoria Fiscal do Trabalho. MTE. Gerência Regional de Governador 

Valadares, Minas Gerais. [mensagem oral]. 24 Fev. 2015. 



 As espécies mais frequentes de incidentes laborais em Governador Valadares, em se 

tratando da construção civil, são os choques elétricos, as quedas e os soterramentos. Um ponto 

bastante crítico são os acidentes ocasionados pelo trabalho em altura elevada ocorridos em 

virtude do descumprimento da NR3516. Por se tratar de uma norma recente, com vigência 

iniciada em 2012, verifica-se que a sua implementação é morosa já que muitas empreiteiras 

habituadas a desenvolver suas atividades de forma precária, sem as adequações exigidas por 

essa regulamentação, encontram dificuldades frente as novidades introduzidas.  

Por fim, salientamos que o MTE local não possui qualquer tipo de campanha para 

fomentar a prevenção de acidentes laborais, o que significa a inexistência de políticas públicas 

preventivas de iniciativa pública. Porém, no âmbito nacional, o Tribunal Superior do 

Trabalho, juntamente com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, tem promovido a 

campanha intitulada “Trabalho Seguro”, colocando em voga o lema “Acidentes não 

acontecem por acaso, mas por descaso”, com veiculação na mídia em todo o país.  

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

 

O desequilíbrio no meio ambiente do trabalho pode resultar em situações danosas aos 

empregados, comprometendo a possibilidade de existência digna e a preservação dos direitos 

humanos deste vasto grupo de cidadãos. Por isso, a legislação trabalhista impõe a observância 

das normas concernentes à segurança e à saúde do trabalhador no local onde as atividades 

empresariais são desenvolvidas, regras frequentemente reduzidas a um caráter simbólico, 

considerando sua baixa efetividade.  

De fato, quando essas normas são descumpridas, gerando danos à saúde física ou 

mental do trabalhador, ou lesão à sua integridade física em razão de acidentes trabalhistas, a 

pessoa jurídica da empresa, por assumir os riscos da atividade econômica, acaba suportando o 

ônus da responsabilidade, tal como verificado no caso de Governador Valadares. No entanto, 

sob a perspectiva repressiva, essa responsabilização, nas esferas civil e administrativa, tem 

sempre caráter econômico e corretivo. Ao pressupor que o dano já tenha ocorrido, revela-se 

incompleta como instrumento de proteção. 

                                                 
16 Esta norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o 

planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores 

envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. (Portaria SIT n.º 313, 2012). 



Com efeito, o meio ambiente laboral reclama alternativas de natureza preventiva para 

a efetivação de sua tutela, de modo a se reverter esse quadro de tão alta incidência de 

acidentes trabalhistas. Em atenção a esse fato, e na ciência de que as empresas também 

desenvolvem importantes funções sociais prejudicadas pelo acúmulo de multas e indenizações 

acidentárias, é que se acentua a importância da adoção de políticas públicas, de iniciativa 

pública ou privada, para amenizar os impactos aos dois polos da relação empregatícia. A 

manutenção dessas políticas pelas empresas, à luz de uma análise econômica do direito, além 

de fomentar a conscientização dos riscos laborais e impor medidas rígidas de fiscalização 

interna na prevenção de acidentes, é menos onerosa e ainda reduz o prejuízo financeiro 

proveniente de eventuais interdições, embargos ou do pagamento de multas e indenizações 

civis.   
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