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LEGISLAÇÃO APLICADA À SEGURANÇA,
MEIO AMBIENTE E SAÚDE NO TRABALHO
- Conhecer as principais definições relacionadas à Segurança, Meio
Ambiente e Saúde.

- Conhecer a Legislação aplicada para Segurança, Meio Ambiente e
Saúde.
2.1 Legislação em segurança do trabalho e seus processos históricos
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LEGISLAÇÃO APLICADA À SEGURANÇA,
MEIO AMBIENTE E SAÚDE NO TRABALHO
2.1 Legislação em segurança do trabalho e seus processos históricos
A preocupação com a vida, saúde e integridade dos trabalhadores
acompanha o desenvolvimento da humanidade.
Os trabalhos publicados por Hipócrates (460-357 AC) e Plínio, o Velho
(23-79 DC), retratavam as doenças pulmonares como consequência das
atividades realizadas nas minas sem condições adequadas de trabalho.
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LEGISLAÇÃO APLICADA À SEGURANÇA,
MEIO AMBIENTE E SAÚDE NO TRABALHO
2.1 Legislação em segurança do trabalho e seus processos históricos
 O livro “Re De Metallica” (Natureza dos materiais)
publicado por Georg Bauer em 1556 descrevia no seu
texto a doenças e acidentes relacionados à mineração.
 Um dos aspectos abordados pelo autor foi a inalação de
poeira no local de trabalho e o surgimento da chamada
“asma dos mineiros” por ser uma doença que estava
diretamente ligada à função exercida nas minas
(FUNDACENTRO, 1981).
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NO MUNDO:

• Em 1802, surge na Inglaterra a primeira lei de proteção ao trabalhador
acidentado no exercício de sua função.
• Em 1862, ocorre a regulamentação da Segurança e Higiene do Trabalho na
França;
• Alemanha (1865);
• EUA (1921).
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NO BRASIL:

• Primeira Lei relacionada a acidentes do trabalho (1919), com o Decreto Legislativo
nº 3.724 de 15 de Janeiro. Não é considerada acidente de trabalho a doença
profissional atípica (Mesopatia).
- O surgimento dessa primeira lei foi um avanço considerando a Constituição de
1891 que entendia a regulamentação das relações de trabalho como fator
prejudicial para a economia. No entanto, após esse período outras
regulamentações foram surgindo para amparar, proteger e garantir os direitos dos
trabalhadores em todo o Brasil.
1934 - Surgimento da segunda Lei de Acidentes do Trabalho no Brasil, com o
Decreto-Lei nº 24.637 de 10 de julho.
(Estabelece sob novos moldes as obrigações resultantes
dos acidentes do trabalho e dá outras providências)

7

1943 - O governo brasileiro aprova a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).
(Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943).

1944 - Surgimento da terceira Lei de Acidentes do Trabalho no Brasil, com o
Decreto-Lei nº 7.036 de 10 de novembro. (Reforma da Lei de Acidentes do
Trabalho)

- A referida Lei determina que as empresas com mais de 100 funcionários
devem constituir uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, com
a finalidade de estimular prevenir os acidentes no local de trabalho.

1953 - A Portaria nº 155 regulamenta a atuação das Comissões Internas de
Prevenção de Acidentes (CIPAs) no Brasil.
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1967 - Surge a quarta Lei de Acidentes do Trabalho no Brasil com o Decreto-Lei nº
293 de 28 de fevereiro. (Dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho).

- Foi revogado pela Lei nº 5.316 de 14 de setembro do mesmo ano. O seguro
de acidentes do trabalho com a referida Lei foi transferido do setor privado
para a esfera específica da Previdência Social.
(Integra o seguro de acidentes do trabalho na previdência social, e dá outras providências)

- A Lei nº 5.316 foi a quinta Lei de acidentes do trabalho. Com a presente Lei,
as doenças degenerativas e as inerentes a grupos etários foram excluídas
do grupo de doenças do trabalho.
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1976 - Lei 6.367 de 19 de outubro, regovando a lei anterior, surgindo a sexta Lei
de Acidentes do Trabalho no Brasil. (Dispõe sobre o seguro de acidentes do
trabalho a cargo do INPS e dá outras providência).

- Com o surgimento dessa Lei, ficaram sem proteção especial contra
acidentes do trabalho o empregado doméstico e os presidiários que
exercem trabalho não remunerado.
- Além disso, a lei identifica a doença profissional e a doença do trabalho
como expressões sinônimas, equiparando-as a acidente do trabalho
somente quando constantes da relação organizada pelo Ministério da
Previdência e Assistência Social.
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1977 - A Lei nº 6.514 de 22 de dezembro altera o Capítulo V do Título II da CLT.
(Altera o Capítulo V do Titulo II da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo
a segurança e medicina do trabalho e dá outras providências).

- O artigo 163 torna obrigatória a constituição de CIPAs de acordo com as
instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho.
“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 CIPA (s).”
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1978 - A Portaria 3.214 de 8 de junho aprova as Normas Regulamentadoras.
(Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do
Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho).
NR-1: Disposições Gerais
NR-2: Inspeção Prévia
NR-3: Embargo e Interdição
NR-4: Serviço Especializado em Segurança e
Medicina do Trabalho (SESMT).
NR-5: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(Cipa)
NR-6: Equipamento de Proteção Individual (EPI)
NR-7: Exames Médicos
NR-8: Edificações
NR-9: Riscos Ambientais
NR-10: Instalações e Serviços de Eletricidade
NR-11: Transporte, Movimentação, Armazenagem e
Manuseio de Materiais.
NR-12: Máquinas e Equipamentos

NR-13: Vasos Sob Pressão
NR-14: Fornos
NR-15: Atividades e Operações Insalubre
NR-16: Atividades e Operações Perigosas
NR-17: Ergonomia
NR-18: Obras de Construção, Demolição, e Reparos.
NR-19: Explosivos
NR-20: Combustíveis Líquidos e Inflamáveis
NR-21: Trabalhos a Céu Aberto
NR-22: Trabalhos Subterrâneos
NR-23: Proteção Contra Incêndios
NR-24: Condições Sanitárias dos Locais de Trabalho
NR-25: Resíduos Industriais
NR-26: Sinalização de Segurança
NR-27: Registro de Profissionais
NR-28: Fiscalização e Penalidades
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1983 - A Portaria nº 33 altera a NR 5, acrescentando a observância aos riscos
ambientais.
*Em 1978: NR-5: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)

- Portaria SSST n.º 25, de 29 de dezembro de 1994, publicada no DOU de
15/12/95. Dentre outras Normas Regulamentadoras, alterou a NR – 05, no que
tange o Mapa de Riscos.
- Portaria SSST n.º 08, de 23 de fevereiro de 1999, publicada no DOU de 10/05/99.
Alterou a Norma Regulamentadora n.º 05, dando-lhe nova redação. É a redação
atual da norma.
SSST (Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho).
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1988 - A Portaria nº 3.067 de 12 de abril aprova as Normas Regulamentadoras
Rurais (NRR).
(Aprova Normas Regulamentadoras Rurais - NRR do artigo 13 da Lei nº
5.889, de 08 de junho de 1973, relativas à Segurança e
Higiene do Trabalho Rural)
NRR-1: : Disposições Gerais.
NRR-2: Serviço Especializado em Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural
(SEPATR).
NRR-3: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural (CIPATR).
NRR-4: Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
NRR-5: Produtos Químicos.
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1992 - O Decreto-Lei nº 611 de 21 de julho da Presidência da República, de
acordo com a Lei nº 8213 de 24 de junho de 1991, dá nova redação ao
Regulamento dos Benefícios da Previdência Social.
- Entre as principais alterações, está a garantia no emprego aos
acidentados em um período mínimo de doze meses, após a cessação do
auxílio-doença acidentário, independentemente do percebimento de
auxílio-acidente (artigo 169).
- Além disso, assegura que é contravenção penal, punível com multa, a
empresa deixar de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho
(artigo 173), bem como negligenciar as normas-padrão de segurança e
higiene do trabalho.
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1994 - A Portaria nº 25 de 29 de dezembro determina a mudança da NR 9, que
passa a se chamar Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).
*Em 1978: NR-9 Riscos Ambientais

1995 - A Portaria nº 4 de 4 julho determina a mudança da NR 18, que passa a se
chamar Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção.
*Em 1978: NR-18 Obras de Construção, Demolição, e Reparos.
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1997 - O Decreto nº 2.172 de 5 de março da Presidência da República aprova o
Regulamento de Benefícios da Previdência Social, de acordo com a Lei nº
8213.
- Estabelece a obrigatoriedade da elaboração e atualização do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP). O PPP é um documento históricolaboral da vida do trabalhador, sendo de direito do trabalhador receber
uma cópia autenticada do mesmo quando da rescisão de contrato.
- A empresa estará sujeita a penalidades quando não mantiver laudo
técnico atualizado das exposições ambientais e/ ou quando emitir
documentos que não estejam em conformidade com a efetiva exposição
do trabalhador.
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1997 - O Ministério da Previdência e Assistência Social, através da Minuta
Preliminar de 10 de novembro, divulga na internet o modelo de
Privatização do Seguro Acidente do Trabalho por meio de Mútuas de
Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais.

• No quadro 1, a evolução da legislação em saúde e segurança do
trabalho no Brasil o que garantiu aos trabalhadores proteção e
direitos:
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• Para melhor conhecermos a temática que envolve as condições de
trabalho, temos que conhecer a legislação que rege a matéria.
• É primordial o estudo:

Constituição Federal de 1988
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
Normas Regulamentadoras
Legislação ambiental e demais legislações pertinentes.
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• O profissional precisa conhecer a legislação e os direitos do trabalho assim
como o cidadão para que não sejamos enganados, ludibriados e os nossos
direitos negligenciados no ambiente de trabalho e na vida.
• A constituição no seu art. 1º estabelece os direitos fundamentais da nação
brasileira:
“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:
I – a soberania;
II – a cidadania;
III – a dignidade da pessoa humana;
V – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V – o pluralismo
político”.
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• A Constituição nos seus princípios fundamentais nos garante o
direito a condições adequadas de vida e trabalho, a exercer as
nossas atividades com segurança e toda situação contrária fere a
legislação e precisa ser recusada e denunciada.
• Sendo assim, situações de risco no ambiente laboral, jornadas
prolongadas, ritmos excessivos de trabalho, condições inadequadas
de trabalho, equipamentos e máquinas sem condições de uso,
atividades insalubres, periculosas ou penosas precisam ser
eliminadas ou neutralizadas por meio da adoção de práticas seguras
para que o trabalho possa ser executado com segurança sem
comprometer a vida e a saúde dos colaboradores.
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Insalubres: Que não faz bem à
saúde; diz-se do local cujas
condições são prejudiciais à
saúde; deletério. Que provoca
doenças; insalutífero. Que pode
causar danos à saúde do
trabalhador;
diz-se
das
circunstâncias de trabalho.

Periculosos: Que oferece perigo;
em que há perigo; prejudicial,
pernicioso. Que denota ou
ocasiona perigo.
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Sobre insalubridade e periculosidade, Art. 189 e 193 da CLT.
(Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 189: Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por
sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a
agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da
natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus
efeitos.
Art. 190: O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações
insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os
limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo
de exposição do empregado a esses agentes.
Parágrafo único - As normas referidas neste artigo incluirão medidas de proteção do
organismo do trabalhador nas operações que produzem aerodispersóides tóxicos,
irritantes, alérgicos ou incômodos.
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Sobre insalubridade e periculosidade, Art. 189 e 193 da CLT.
(Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 191: A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá:
I - com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos
limites de tolerância;
II - com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que
diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.
Parágrafo único - Caberá às Delegacias Regionais do Trabalho, comprovada a
insalubridade, notificar as empresas, estipulando prazos para sua eliminação ou
neutralização, na forma deste artigo.
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Sobre insalubridade e periculosidade, Art. 189 e 193 da CLT.
(Redação dada pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

Art. 192: O exercício de trabalho em condições insalubres, acima
dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho,
assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%
(quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento)
do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus
máximo, médio e mínimo.
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Sobre insalubridade e periculosidade, Art. 189 e 193 da CLT.
Art. 193: São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da
regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por
sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de
exposição permanente do trabalhador a:
(Redação dada pela Lei nº 12.740, de 2012)

I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica; (Incluído pela Lei nº 12.740, de 2012)
II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de
segurança pessoal ou patrimonial. (Incluído pela Lei nº 12.740, de 2012)
§ 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um
adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes
de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. (Incluído pela Lei nº
6.514, de 22.12.1977)
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Art. 193:
§ 2º - O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura
lhe seja devido. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)
§ 3º Serão descontados ou compensados do adicional outros da mesma natureza
eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo. (Incluído pela Lei
nº 12.740, de 2012)

§ 4o São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em
motocicleta.
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• O Capítulo II da CLT do Título II que versa sobre a duração do trabalho e o
Capítulo V desse mesmo Título que versa sobre segurança e medicina do
trabalho nas empresas estabelece:
I – cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho;
II – instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções
a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais;
III – adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional
competente;
IV – facilitar a fiscalização pela autoridade competente.
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• No art. 158 são estabelecidas as atribuições dos trabalhadores:
I – Observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as
instruções de que trata o item II do artigo anterior;
II – Colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos do Capítulo;

Parágrafo único - Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada:
- à observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item II
do artigo anterior;
- ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa.”
• Empregadores e empregados têm deveres, direitos e atribuições bem claras
definidas na legislação. A observância de todas as normas melhora as
condições de trabalho e garante a qualidade de vida dos trabalhadores.
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RESUMO
Nesta Aula, você estudou:
- Legislação de segurança no trabalho.
- Evolução da legislação no Brasil.
- Direitos e deveres dos empregadores e empregados.

Atividade de fixação e contextualização
1. Pesquise e leia os artigos 189 e 193 da CLT.

2. Logo após, faça um texto destacando as principais características
de cada um na vida do trabalhador.
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