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Na verdade, só quem acredita na 
mudança dos outros é o dono da 
transportadora. 


Hoje eu acordei me sentindo a última 
bolacha do pacote… todo quebrado! 


Falaram que eu devia seguir os meus 
sonhos, então eu virei pro lado e 
continuei dormindo. 



 
 

      exo de causalidade entre o ato que 
gerou a culpa e o dano: de forma bem 
simples, é saber se a ação ou omissão 
foi mesmo a geradora do dano.  
No caso de um acidente típico, não há 
grande dificuldade de fazer a relação, 
mas o grande problema são as 
doenças do trabalho, pois nem sempre 
é simples identificar o nexo entre a 
doença e o trabalho.  
Uma perna quebrada é fácil de 
relacionar com a pedra que caiu de um 
guindaste, mas no caso, por exemplo, 
de uma doença osteomuscular, como 
vamos ter certeza de que o problema 
realmente é do trabalho ou se o 
trabalhador tem algum problema 
externo que pode ter gerado a 
patologia?  
Para minimizar esta incerteza, o 
médico do trabalho precisa avaliar não 
apenas o histórico do trabalhador, 
mas também o seu ambiente de 
trabalho, além dos demais 
trabalhadores, e ainda assim, pode 
não chegar a uma certeza sobre a 
causa da patologia.  
Mas digamos que após toda a 
avaliação, chegou-se à conclusão de 
que o trabalho sozinho não geraria a 
doença, mas em compensação ela só 
surgiu devido à contribuição do 
trabalho. Teremos, então, uma 
situação de concausa, conforme 
apresentado no artigo 21 da Lei no 
8.213/91, a seguir:  
Art. 21. Equiparam-se também ao 
acidente do trabalho, para efeitos 
desta Lei:  
I - o acidente ligado ao trabalho que, 
embora não tenha sido a causa única, 
haja contribuído diretamente para a 
morte do segurado, para redução ou 
perda da sua capacidade para o 
trabalho, ou produzido lesão que exija 
atenção médica para a sua 
recuperação.  
Neste caso, o trabalho não gerou 
sozinho a patologia, mas foi 
determinante para que esta 
acometesse o trabalhador.  

Mário Sobral Jr  
 Eng. de Seg. do Trabalho 

 
 
 
 

 O Nexo e a 
Concausa 
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Comecei a fazer a leitura dessa 
obra e já estou gostando, pois 
além de dar uma visão geral na 
teoria sobre acidentes do 
trabalho, pensa na questão dos 
custos e dos fatores 
antecendentes que levaram ao 
sinistro.  

Mensagem     
ao Leitor 
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Piadinhas 

Vamos lá, senhoras e senhores!  
 

A cada dia que passa, as empresas e 
os próprios profissionais de 
segurança que as orientam estão 
sendo cercados por leis que irão lhes 
responsabilizar, caso cometam erros 
que venham a trazer prejuízo à Saúde 
e à Segurança do Trabalhador.  
Nos cursos de formação dos 
profissionais prevencionistas, é 
comum ouvirmos alguns professores 
utilizarem o argumento das graves 
consequências legais para 
amedrontar os profissionais de 
segurança do trabalho e para passar a 
ideia da responsabilidade destas 
profissões.  
Acredito, no entanto, que ao invés de 
temer a legislação é necessário 
conhecê-la, para tentar utilizá-la a 
seu favor. Então, nessa edição resolvi 
abordar alguns dos temas 
relacionados à legislação. 
Iremos comentar sobre a Constituição 
Federal, Convenções Coletivas, 
Conselhos de Classe, Tratados e 
Convenções Internacionais, o choro 
das empresas em relação ao pretenso 
paternalismo da legislação, além do 
recheio de humor. 
Aproveito para convidá-lo a participar 
com um texto das próximas edições, 
mande um texto (300 palavras) que 
vou avaliar e provavelmente postar. 
Mas vamos parar de enrolação e 
deixar você iniciar logo a leitura. 
 

Prof. Mário Sobral Jr 
 

 

 

 



 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

empregador tem mais recursos em 
um embate judicial. Como 
consequência, a balança da justiça 
pode acabar colocando o direito da 
dúvida do lado do trabalhador.  
Mas isto não significa que o 
empregador já entre com certeza de 
perder a causa, apenas tem a 
obrigação de comprovar a sua 
inocência. E é exatamente neste 
ponto que muita empresa acaba 
falhando.  
Vamos pensar um pouco sobre o 
assunto.  
Você acredita que se uma empresa 
estiver solidamente documentada há 
alguma possibilidade de a Justiça 
pender a favor do trabalhador?  
Não consigo pensar em outra 
resposta, além de um sonoro “não”. 
Infelizmente, na área de saúde e 
segurança do trabalho, registros 
incompletos ou inexistentes são 
frequentes. Vejamos alguns 
exemplos: falta da cautela de EPIs, 
avaliações ambientais incompletas, 
laudos inexistentes, treinamentos 
sem registros, falhas nas inspeções e 
muito mais.  

    az tempo que escuto empresas 
reclamando do paternalismo da 
legislação, mas depois que 
começaram a aparecer meus 
primeiros fios de cabelos brancos, 
comecei a perceber que, em geral, 
essa adoção é forçada.  
Mas por que ouvimos tanto falar que 
a balança da justiça pende mais para o 
lado do trabalhador?  
 

 
 

Dois motivos são bem óbvios: o 
trabalhador sempre terá uma imensa 
dificuldade de provar os seus direitos, 
por não ter acesso direto aos 
documentos que comprovam 
determinada solicitação e, em geral, o 

Novidades na NR 06 

JORN AL SEGURITO
 

 

2 

F 

Acho que vou ter de fazer um regime, 
subi na balança e ela me mostrou o 
número do meu CPF. 


Minha vida representada em algarismos 
romanos: VIXI. 


Eu não concordo com você, porque aí 
nós dois estaríamos errados. 
 

Piadinhas 

       Constituição Federal é como se 
fosse o patrão de uma grande 
empresa, ele não só manda, como 
também estabelece o nosso 
direcionamento, mas funciona igual 
ao patrão mesmo pois, por mais que 
mande, em geral, não tem um 
conhecimento detalhado de cada 
setor e estes setores acabam sendo 
administrados pelos gestores 
subordinados. A nossa Constituição 
tem o mesmo princípio, manda em 
todas as leis, mas sem um maior 
detalhamento, diz apenas para onde 
devemos ir e as leis inferiores (ou 
infraconstitucionais) organizam os 
detalhes. E sendo a CF a voz de 
comando da nossa legislação, não 
pode mudar o tempo todo, senão 
viraria uma verdadeira bagunça, igual 
à empresa em que chefe muda a 
direção com frequência.  
Em função disso, sua alteração 
depende de uma Emenda 
Constitucional, mas para que estas 
mudanças sejam bem pensadas, há a 
exigência de que a proposta de 

emenda seja discutida e votada em 
cada Casa do Congresso Nacional (no 
Senado Federal e na Câmara dos 
Deputados Federais), em dois turnos, 
considerando-se aprovada se obtiver, 
em ambas as casas, três quintos dos 
votos dos respectivos membros e, 
ainda assim, alguns dos artigos da CF 
não podem ser alterados, as 
chamadas cláusulas pétreas. Há 
outras situações de possíveis 
alterações, mas sempre com 
restrições e critérios de votação 
diferenciados.  
Acredito que entendemos que a CF 
estabelece o caminho de toda a 
legislação brasileira e é claro que 
também norteia os critérios legais da 
Saúde e Segurança do Trabalho em 
seus artigos. Vejamos alguns deles: 
Art. 7º São direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição 
social:  
XXII – redução dos riscos inerentes ao 
trabalho, por meio de normas de 
saúde, higiene e segurança.  

A Constituição Federal é que manda 

Ou seja, uma verdadeira “lambança” 
documental, que covardemente tenta 
responsabilizar a Justiça chamando-a 
de paternalista, quando na verdade a 
empresa é que está sendo uma mãe 
para aqueles trabalhadores que 
acionam judicialmente o empregador.  
Para cortar todos esses “vínculos 
familiares”, o profissional de 
segurança do trabalho precisa estar 
consciente da importância de uma 
atenta gestão documental. 
Desta forma, o trabalhador que agir 
de má fé não conseguirá um pai nem 
com exame de DNA no Programa do 
Ratinho.  
Além disso, sempre estamos 
produzindo documentos com objetivo 
de comprovar uma necessidade, ou 
seja, sempre elaboramos pareceres 
técnicos. Mas esses documentos 
precisam ter um respaldo legal que 
pode ser obtido desde a Constituição 
Federal até por meio de uma Ordem 
de Serviço, para isto, é necessário um 
pouco de dedicação no aprendizado 
das diversas normas. 

Mário Sobral Jr  
 Eng. de Seg. do Trab. 

 

Este é o principal artigo da CF 
relacionado à SST, pois deixa claro que 
toda a legislação brasileira deve ter 
por meta a redução dos riscos no 
trabalho. É um dos artigos que dá o 
respaldo legal para as leis já 
existentes antes da CF, como a Lei no 
6.514/77 (do Capítulo V da CLT) e a 
Portaria no 3.214/78 (das famosas 
Normas Regulamentadoras) e para as 
Leis posteriores à CF, como a Lei no 
8.213/91 (dos Direitos 
Previdenciários).  
 Mário Sobral Jr - Eng. de Seg. do Trab. 
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      este mesmo artigo, destaco 
também o inciso XXIII da CF, transcrito 
a seguir: XXIII – adicional de 
remuneração para as atividades 
penosas, insalubres ou perigosas, na 
forma da lei.  

 
Neste inciso temos o respaldo para os 
famosos adicionais de insalubridade e 

periculosidade. 
 Tenho consciência da dificuldade em 
conseguir a eliminação dos referidos 
adicionais e de passar a exigir das 
empresas ambientes com valores 
abaixo do limite de tolerância e, 
consequentemente, termos como 
obrigação apenas ambientes 
saudáveis. Mas acho que vamos ter de 
continuar esperando (sentados) pelo 
dia da sua eliminação. Não me 
interpretem mal, concordo que o 
trabalhador ganhe, pois é um direito 
dele, mas a situação ideal é que fosse 
apenas para a exceção e que a 
empresa, no máximo, tivesse um 
prazo para eliminar o risco ao invés de 
pagar para expor alguém a ele. Temos 

A 

algo sobre esta possibilidade de 
forçar a empresa a corrigir sua 
situação, é só darmos uma lida no 
parágrafo único do artigo 191, 
Capítulo V da CLT, transcrito abaixo:  
Caberá às Delegacias Regionais do 
Trabalho, comprovada a 
insalubridade, notificar as empresas, 
estipulando prazos para sua 
eliminação ou neutralização, na forma 
deste Artigo.  
Na prática não vejo o que está 
disposto neste parágrafo ser 
utilizado. Pois bem, o inciso XXIII 
apresentado possibilita o pagamento 
dos referidos adicionais de 
insalubridade e periculosidade. 
Mário Sobral Jr - Eng. de Seg. do Trab. 

 
 
 
 

      proveito para explicar como os 
tratados e convenções internacionais 
sobre direitos humanos influenciam 
na nossa legislação. Para 
entendermos a força destes tratados 
e convenções, basta dar uma lida no 
§3º do Art. 5º da CF, com o seguinte 
texto:  

 
“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.”  
Ou seja, quando ratificados (aceitos e 
confirmados), têm a mesma força que 
uma emenda constitucional. Para 
entender um pouco mais, façamos um 
breve parêntese para falar da OIT.  
A Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) fundada em 1919, com 
sede em Genebra, possui 

aproximadamente duzentos países 
membros e é uma agência multilateral 
ligada à Organização das Nações 
Unidas (ONU). A OIT tem como um dos 
seus objetivos, obter melhores 
condições de trabalho, por meio de 
elaboração de normas e cooperação 
técnica.  
A OIT procura harmonizar a legislação 
dos países membros através da 
criação de uma base jurídica que evite 
conflitos e gere um Código 
Internacional do Trabalho. Utiliza 
duas formas de apresentação para 
estabelecer normas internacionais 
para os países membros: 
- Convenções Internacionais: quando 
ratificadas, constituem obrigações 
jurídicas para o país. Caso não sejam 
ratificadas representam objetivos e 
podem influir na legislação nacional. A 
ratificação indica o compromisso do 
Estado-Membro em adotar as 
orientações legais estabelecidas na 
convenção em prazo determinado, a 
ratificação da convenção pode ser 
parcial e o prazo de validade de cada 
ratificação é de dez anos;  
- Recomendações: constituem 
diretrizes gerais ou técnicas. Não são 
passíveis de ratificação e podem 
influenciar na elaboração de normas 
nacionais. As Recomendações são, 
portanto, uma orientação da OIT de 
como os Estados devem pautar seus 
direitos trabalhistas internamente.  

Desta forma, quando o Brasil 
confirma que irá seguir determinada 
convenção da OIT é necessário que 
apresente esta confirmação por meio 
de alguma legislação.. 
 

Mário Sobral Jr  
Eng. de Seg. do Trab 

 

 

Tratado e Convenções internacionais da OIT 

 

Eu ando por aí como se estivesse tudo 
bem, mas no fundo, a minha meia está 
escorregando dentro do sapato. 


O bom senso é como desodorante. As 
pessoas que mais precisam nunca usam. 


Você fala que é “procrastinação”, mas 
eu prefiro chamar de “motivação 
seletiva”. 
 

Piadinhas 
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   emos também as convenções e 
acordos coletivos, nos quais os 
sindicatos que atuam em defesa dos 
direitos da categoria profissional 
podem, por meio de negociação, 
conseguir benefícios aos 
trabalhadores.  
 

 
 

Há diferença entre acordo e 
convenção coletiva. O acordo só 
obriga as empresas acordantes a 
seguirem o estabelecido, no caso das 
convenções, há uma maior 
abrangência, pois obriga toda a 
categoria profissional na base do 
sindicato.  
Aproveito o assunto para falar 
algumas palavras em relação aos 
sindicatos. Muitos reclamam da 
ineficiência dos sindicatos. Mas você 
sabe qual a função dessas 
instituições?  
Pois bem, os sindicatos devem 
defender os direitos e interesses 
coletivos ou individuais da categoria, 
ou seja, têm o objetivo de igualar as 
forças entre os trabalhadores e os 
empregadores.  
Mas, na prática, como eles fazem 
isso?  
A forma mais conhecida é por meio de 
negociações coletivas de trabalho, 
nas quais vários sindicatos, 
dependendo da sua 
representatividade, conseguem 
benefícios diferenciados aos 
atribuídos às demais categorias. 
Também realizam eventos, 
treinamentos, representam a 
categoria perante as autoridades 
administrativas e judiciárias.  
É comum haver muitas queixas sobre 
a atuação dos sindicatos, mas as 
mesmas vozes que reclamam, não 
contribuem e nem participam direta 
ou indiretamente, de forma a somar 
forças.  
Como consequência, acaba-se caindo 
em um círculo vicioso, em que os 

Sindicato e Conselhos de Classe 
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sindicatos não têm força política, por 
falta de recursos, e os trabalhadores 
acabam não contribuindo para os 
sindicatos que representam a sua 
categoria, pois estes não têm força.  
Minha sugestão: pelo menos 
contribua e caso acredite que a 
gestão não foi boa, faça campanha 
para eleger outro representante, pois 
abandonar o sindicato será a pior 
decisão para a sua categoria. 
Uma confusão frequente, é achar que 
os conselhos de classe (CREA, CRM, 
CRQ etc) são sindicatos maiores. Na 
verdade, os Conselhos Profissionais 
são órgãos reguladores de algumas 
profissões. Mas para que servem os 
Conselhos?  
Apesar de terem como objetivo 
auxiliar a categoria profissional que 
representam, Sindicatos e Conselhos 
realizam suas ações com focos 
diferentes. A defesa dos interesses 
particulares, individuais ou coletivos é 
função dos Sindicatos, já os Conselhos 
Profissionais têm a função de 
regulamentar e fiscalizar o exercício 
profissional, ou seja, concedem os 
registros profissionais, estabelecem 
os direitos e deveres do profissional e 
impõem penalidades disciplinares aos 
que transgredirem os deveres no 
exercício da profissão. 
Os Conselhos estabelecem as regras 
do jogo e funcionam como “juízes” 
para que o mau profissional tenha 
como ser penalizado. 
Por exemplo, no caso de um 
Engenheiro, em função de imperícia 
ou mesmo má fé, que esteja 
prejudicando empresas ou 
particulares, o seu Conselho poderá 
atuar, até mesmo por meio do 
cancelamento do seu registro, e 
impedi-lo de exercer as atividades 
profissionais como engenheiro.  
Então, quando falar de Conselho não 
venha com a seguinte pergunta: o que 
o Conselho está fazendo por mim?  
O correto seria: O que o Conselho tem 
feito para a minha categoria 
profissional? 
Obrigado, professor! O senhor me fez 
pensar um pouco melhor sobre o 
tema e acho que preciso estudar mais 
para poder criticar de forma 
embasada. 

Mário Sobral Jr 
Eng. de Segurança do Trabalho 

 
 

Culpa ou dolo do agente: primeiro 
vamos entender a diferença entre 
culpa e dolo. Imagine que um mau 
elemento acordou cheio de vontade 
de matar alguém, pegou a arma e 
apagou um infeliz. Neste caso, houve 
a intenção, ou seja, houve dolo. 
Porém, se determinada pessoa 
estava limpando uma arma e sem 
querer disparou e matou alguém, é 
claro que não houve a intenção, mas 
ainda há a culpa pelo ocorrido. Na 
maioria das vezes não há a intenção 
de lesionar o trabalhador, mas acaba 
ocorrendo, e em geral tem-se culpa e 
não dolo. A culpa pode ocorrer por 
negligência, imprudência ou 
imperícia. Vamos a um exemplo para 
entender estes conceitos: Imagine 
que o setor de manutenção de uma 
empresa não toma cuidado com os 
veículos. Os pneus estão carecas, o 
óleo de freio está baixo e apesar do 
setor ser autorizado por realizar 
estas pequenas manutenções não faz 
nada. Neste caso o setor está sendo 
negligente, entretanto, imagine que 
o motorista sai com este mesmo 
carro, sabendo de todos os 
problemas e exagera na velocidade. 
Neste caso está sendo imprudente. 
Perceba que na negligência se deixou 
de agir e isto pode trazer um 
problema, porém, no caso da 
imprudência, é a ação que pode 
trazer complicações. Já a imperícia, é 
quando alguém não tem capacidade 
ou o conhecimento técnico suficiente 
para realizar determinada atividade. 
Por exemplo, no caso de o 
“motorista” dirigir sem ter total 
habilidade; 
Mário Sobral Jr -Eng. de Seg. do Trab. 
 

Culpa ou dolo  


