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RESUMO
O objeto deste artigo será o de analisar a legislação dis-
ponível e as experiências, sem a pretensão de esgotar o
tema, para que as entidades sindicais possam incidir
modificando o ambiente de trabalho através da vigilância
em saúde do trabalhador. Na legislação brasileira vigente
podem ser relacionados diversos dispositivos nos quais
se encontram elementos a partir dos quais o Sindicato
em conjunto com órgãos públicos ou separadamente, pode
intervir para a construção de um ambiente de trabalho
saudável. Afinal, é a saúde dos trabalhadores e trabalha-
doras a riqueza que deve ser preservada. Além destes
aspectos, serão compartilhados sonhos e projetos para o
próximo período.

PALAVRAS-CHAVE
Saúde do trabalhador. Legislação sanitária. Vigilância sanitária.

ABSTRACT
The goal of this paper is to analyze the available legislation
and the experiences, to contribute to the debate, so that
the labor unions may interfere and modify the working
environment, through the surveillance of occupational
health. In the Brazilian legislation, in force today, there
are several devices where we can find elements from
which the labor union, along with public organisms or
separately, can intervene toward the construction of a
healthy working environment. After all, the health of the
workers is the wealth that has to be preserved. Besides
these aspects, dreams and projects will be shared for the
next period.
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INTRODUÇÃO

Escrever um artigo de cunho jurídico em um
livro de caráter multidisciplinar que trata sobre
saúde no mundo do trabalho é um desafio que
exige, ao mesmo tempo, consistência específica
relativa aos fundamentos próprios das ciências
jurídicas e sociais, bem como uma abordagem com
elementos universalizantes, que possibilite o es-
tabelecimento de uma ligação com os artigos que
serão formulados pelos demais co-autores.

O presente artigo versará sobre os fundamen-
tos jurídicos para a intervenção sindical no ambi-
ente de trabalho a fim de possibilitar uma efetiva
atuação na vigilância em saúde do trabalhador. Tal
temática tem sido o centro de um debate mais
amplo a respeito dos agentes sociais que podem
alterar o meio ambiente do trabalho e, com isto, a
sua forma de organização. Pretendo seguir os en-
sinamentos de Roberto Lyra Filho que, através de
sua obra, ensinou a toda uma geração de estudan-
tes de direito, na qual me incluo, a “reexaminar o
Direito, não como ordem estagnada, mas como a
positivação, em luta, dos princípios libertadores,
na totalidade social em movimento. O Direito, en-
tão, há de ser visto como processo histórico” (LYRA
FILHO, 1982, p. 13)). É preciso, portanto, ligar o
direito à vida dos atores principais da transforma-

ção da sociedade, ou seja, os trabalhadores e tra-
balhadoras organizados.

Sabemos todos que, ao empregador, pessoa
natural ou jurídica, sempre foi delegada a possibi-
lidade de alterar o ambiente de trabalho, especi-
almente, em virtude das garantias, inclusive de
natureza constitucional. Na Constituição Fede-
ral: “Art. 5º, XXIII  - é garantido o direito de
propriedade“ (CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
1988), que protegem a propriedade privada dos
meios de produção. Também, pode ser identifi-
cado historicamente que trabalhadores e traba-
lhadoras, ao longo de todo o período em que o
capitalismo tornou-se o modo de produção do-
minante, mantiveram iniciativas diversas que vi-
savam à intervenção no ambiente de trabalho com
o intuito de modificar as relações estabelecidas
no mesmo, especialmente no tocante à sua salu-
bridade. Esta luta histórica, tanto quanto nas obras
que tratam sobre o tema, ficou gravada na nossa
memória quando foi dramatizada por Charles
Chaplin no filme “Tempos Modernos”.

No âmbito da saúde do trabalho, o reflexo
da proteção legal à propriedade privada dos mei-
os de produção, está inscrito em todas as normas
que regularam o seguro acidente do trabalho no
Brasil desde 1919 até 19911 , período no qual o
único agente autorizado a fazer a Comunicação

1 A título de exemplo, transcrevo as legislações do seguro acidente do trabalho que precederam a Lei nº 8.213/91, senão vejamos:
“Lei nº 5.316/67 - Art. 11. A empresa deverá, salvo em caso de impossibilidade absoluta, comunicar o acidente do trabalho à previdência social dentro de 24 (vinte
e quatro) horas, sob pena de multa variável de 1 (uma) a 10 (dez) vezes o maior salário mínimo vigente no País.”
“Lei nº 6.367/76 - Art. 14. A empresa deverá, salvo em caso de impossibilidade absoluta, comunicar o acidente do trabalho ao INPS dentro de 24 (vinte e quatro)
horas, e à autoridade policial competente no caso de morte, sob pena de multa de 1 (uma) a 10 (dez) vezes o maior valor de referência fixado nos termos da Lei
nº 6.205, de 29 de abril de 1975.”
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de Acidente do Trabalho – C.A.T. – era a empre-
sa. Esta atribuição, antes de se caracterizar um
encargo que gerava custos para a produção, evi-
denciava-se como um eficiente instrumento de
controle sobre os resultados sanitários da organi-
zação do trabalho em seu ambiente. Era a em-
presa que informava para, primeiramente, a se-
guradora privada e, posteriormente, para a Pre-
vidência Social, a natureza do acidente ou doença
ocorrida com o trabalhador e a trabalhadora. Tal
registro somente poderia ser modificado medi-
ante processo judicial ou diligência feita pela Pre-
vidência Social, que, invariavelmente, se mostra
gravemente deficiente na melhor das hipóteses.
Tal situação, para lamento dos trabalhadores e
trabalhadoras, perdura nos dias de hoje sem ne-
nhuma perspectiva de alteração.

Na medida em que a legislação passou a en-
carar o adoecimento e o acidente como aconte-
cimentos de interesse público, o que ocorreu de
forma orgânica a partir da Constituição Federal
de 1988, o infortúnio ocorrido a partir da organi-
zação do trabalho passou a ter um tratamento
diferenciado pelas diversas normas vigentes, es-
pecialmente no âmbito constitucional, trabalhis-
ta, sanitário, previdenciário, acidentário, etc.

Inevitavelmente, iniciou-se uma grande opor-
tunidade para a atuação sindical, qual seja, a de
intervir no ambiente de trabalho com mais pro-
fundidade, podendo atuar na vigilância em saúde
do trabalhador, separadamente ou em conjunto
com os diversos órgãos públicos competentes.

O presente artigo é o fruto da experiência
profissional ligada ao movimento sindical, especi-
almente ao Sindicato dos Bancários de Porto Ale-
gre e Região, bem como o resultado de um pro-
cesso histórico que deseja ir além dos limites im-
postos pela realidade, transformá-la, pois, afinal
“o serviço intelectual é também ato político vo-
luntário e consciente”. Cada um, pelo que é, faz

o que sabe e pode. E, como repetia Roberto Lyra
Filho, para julgar os resultados, nada melhor do
que o provérbio inglês: quanto vale o pudim, só
se sabe comendo (LYRA FILHO, 1982, p. 47).

Desta forma, o objeto deste artigo será o
analisar experiências e o arcabouço jurídico exis-
tente, sem a pretensão de esgotar o tema, sobre
a possibilidade das entidades sindicais em modifi-
car o ambiente de trabalho através da vigilância
em saúde do trabalhador. Afinal, é a saúde dos
trabalhadores e trabalhadoras a riqueza que deve
ser preservada. Além destes aspectos, serão com-
partilhados sonhos e projetos nos quais procura-
rei estar inserido no próximo período.

Atuação sindical: fundamentos jurídicos

A evolução legislativa brasileira possibilitou o
acesso a saúde a todos os cidadãos e cidadãs, con-
comitantemente ao reconhecimento das entida-
des sindicais como representantes dos interesses
das categoriais profissionais organizadas. Estes dois
elementos, quando analisados conjuntamente, lan-
çam as bases para uma atuação sindical para a vigi-
lância em saúde do trabalhador, ou seja, a entida-
de sindical tem ao dispor instrumental jurídico para
modificar o ambiente laboral e prevenir o adoeci-
mento vinculado ao trabalho, associada ou não aos
órgãos do Estado. Combinando pesquisa, planeja-
mento, negociação coletiva e, eventualmente, me-
didas extrajudiciais e judiciais, pode ser construído
um instrumento de transformação dos ambientes
e relações de trabalho que respeitem a integrida-
de física daqueles que produzem a riqueza.

Constituição Federal

A Constituição Federal de 1988 tem eviden-
te caráter social-democrático e possui diversos
dispositivos onde podemos ver evidências de que
a saúde2  passa a ter um interesse que vai além do

2 Constituição Federal, Art. 196: “A saúde é direito de todos e dever do Estado” (BRASIL, 1988).
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âmbito estritamente privado, inclusive com a consti-
tucionalização das ações de prevenção3  e vigilância
em saúde do trabalhador4 . À garantia da proprieda-
de, referida anteriormente, identificamos a contra-
partida de que a mesma cumpra sua função social5 .

Combinando tais dispositivos constitucionais com
a garantia de que à entidade sindical6  cabe a defesa
dos interesses da categoria que representa, temos
importantes base legal para uma ampla atuação.

A Constituição Federal fornece todos os ele-
mentos necessários para que os sindicatos possam
interferir no ambiente do trabalho para mudá-lo,
situação que recentemente foi apreciada pelo Su-
premo Tribunal Federal7 , tendo entendido a mais
alta Corte do Brasil que a atuação do sindicato
deve ser entendida em seu sentido mais amplo.

Legislação Trabalhista

A Consolidação das Leis do Trabalho – CLT -
incorporou há muito tempo dispositivos legais8  que
lhe incorporam elementos de proteção à saúde no
ambiente de trabalho, a partir dos quais surgiram
as Normas Regulamentadoras – N.R.- instituídas
pela Portaria nº 3.214/78 (BRASIL, 1978).

As Normas Regulamentadoras se constitu-
em em um instrumento legal com amplo espec-
tro de aplicação, propiciando a todos que atuam
organizadamente, elementos suficientes para o
estabelecimento de parâmetros de avaliação e

3 - 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;
4 Constituição Federal, Art. 200, inciso II: “Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:
I - ...
II – executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.”
5 Constituição Federal, Art. 5º, inciso XXIII: “a propriedade atenderá a sua função social”.
6 Constituição Federal, Art. 8º, III: “É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
I -
II -
III – ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;”.
7 Recurso Extraordinário nº 210029.
8 Lei nº 6.514/77 (D.O.U. 23.12.1977).
9 Contém Disposições Gerais onde ficam estabelecidas obrigações dos empregadores e empregados relativas às normas de segurança do trabalho.
10 Trata da Ergonomia no ambiente de trabalho.
11 “ Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:
I - ...
II – executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;”

solução de situações que se constituam risco à
saúde no ambiente de trabalho. No caso da ativi-
dade bancária, devem ser destacadas as Normas
Regulamentadoras nº 019  e 1710 .

Legislação Sanitária

A legislação sanitária, que engloba toda a nor-
matização do Sistema Único de Saúde – SUS – no
âmbito federal, estadual e municipal, observando
a Constituição Federal11 , trata a questão relativa à
saúde no trabalho como elemento integrante  das
políticas que norteiam as ações de saúde pública.
Em termos federais deve ser destacada a Lei nº
8.080 (BRASIL, 1990), que organiza o SUS e esta-
belece instrumentos de política de saúde pública
descentralizada, bem como a Portaria 3.120/98 do
Ministério da Saúde (BRASIL, 1998), que regula no
âmbito do SUS a vigilância em saúde do trabalhador.

A Portaria nº 3.120/98 do Ministério da Saú-
de, define a vigilância em saúde do trabalhador
como sendo:

uma atuação contínua e sistemática, ao longo do
tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesqui-
sar e analisar os fatores determinantes e condici-
onantes dos agravos à saúde, relacionados aos
processos e ambientes de trabalho, em seus as-
pectos tecnológico, social, organizacional e epi-
demiológico, com a finalidade de planejar, execu-
tar e avaliar intervenções sobre esses aspectos,
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de forma a eliminá-los ou controlá-los” (BRA-
SIL, 1998).

Legislação Previdenciária e Acidentária

As legislações previdenciária e acidentária
foram unificadas a partir da edição da Lei nº
8.213/91 (BRASIL, 1991). Este diploma legal
reconheceu no sindicato um agente legal que
pode interferir em um importante momento
da caracterização de um acidente ou doença
como sendo originário do trabalho, qual seja, a
emissão da Comunicação de Acidente do Tra-
balho – C.A.T12 . Até então, somente o empre-
gador era responsável por este procedimento.

É outro elemento importante que identifi-
ca, sob o enfoque jurídico, a garantia  legal para
o sindicato de que é um agente com finalidade
eminentemente pública no que concerne à ca-
racterização do infortúnio e do adoecimento,
incapacitante ou não, perante a Previdência
Social.

Intervenção no Ambiente de Trabalho e Re-
lato de Experiências

Refiro que a literatura em geral sobre o
tema saúde no trabalho é vasta, ao contrário de
sua congênere jurídica, visto que a mesma não
faz parte do conteúdo ministrado nas faculda-
des de direito. Tal matéria não é abordada na
graduação acadêmica quando se estuda o Direi-
to do Trabalho ou o Direito Previdenciário, fato
que se constitui em importante lacuna na for-
mação dos estudantes de direito e, conseqüen-
temente, de todos os operadores do direito.

De qualquer forma, este não deve ser um
elemento inibidor, mas uma possibilidade de des-
cobrir e experimentar novas alternativas extra-
judiciais e judiciais para dar sustentação jurídica

às ações sindicais em relação à vigilância em saú-
de do trabalhador. Imbuído desta intenção e com
base em uma compreensão conjunta da legisla-
ção disponível, é que descrevo algumas iniciativas
que possibilitam antever atuação do sindicato em
vigilância de saúde do trabalhador.

Instrumentos Jurídicos para Intervenção no
Ambiente de Trabalho

Tenho experimentado dois tipos de medidas
judiciais para possibilitar a intervenção no ambi-
ente de trabalho, sempre precedidas de uma no-
tificação judicial ou extrajudicial, com caráter pre-
paratório, com o intuito de demonstrar a inten-
ção de negociação e caracterizar o descumpri-
mento de algum dispositivo legal por parte do
empregador.

Ação de Exibição de Documentos

Uma das medidas judiciais é denominada ação
de exibição de documentos. Prevista nos arts. 844
e 845 do Código de Processo Civil, serve para
que o Sindicato possa de forma mais detida ter
acesso e analisar os registros do Programa de
Controle Médico e Saúde Ocupacional - NR 7 /
PCMSO - e do Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais - NR 9 – PPRA – mantido pelos em-
pregadores. Tal procedimento também tem ca-
ráter preparatório para o recolhimento de infor-
mações por parte dos dirigentes sindicais que fun-
damentem um diagnóstico das ações desenvolvi-
das pelo empregador bem como os registros re-
sultantes. Poderão ser realizadas comparações com
os registros oriundos das emissões de Comunica-
ções de Acidente de Trabalho – CAT - fornecidas
pelas empresas, além de pesquisas feitas direta-
mente com a categoria profissional. Todos estes
dados podem, desde que tabulados com meto-

12 Lei nº 8.213/91, “Art. 22. A empresa deverá comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o 1º (primeiro) dia útil ao a ocorrência...
§ 1º ...
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dologia científica, se constituírem em um instru-
mento valioso para análise e produção de conhe-
cimento para acesso democrático de todos. Estas
informações disponibilizadas, poderão gerar a iden-
tificação dos fatos geradores da doença em cada
ambiente de trabalho, bem como constituir um
instrumental eficaz para uma intervenção qualifi-
cada do sindicato na esfera negocial ou judicial.
Deve ser destacado que o direito à privacidade
dos trabalhadores não é colocado em risco pela
ação judicial nominada.

As conclusões decorrentes desta análise pro-
piciam, ainda, uma série de iniciativas fundamen-
tadas no âmbito extrajudicial (instrução e acom-
panhamento de denúncias e expedientes admi-
nistrativos de natureza fiscalizatória perante o
Ministério do Trabalho e o Ministério Público do
Trabalho) e judicial (medidas judiciais que visem a
alteração do ambiente de trabalho e a anulação
de regulamentos internos prejudiciais à preserva-
ção da saúde no ambiente de trabalho).

Ação Civil Pública

O outro instrumento judicial utilizado é a
ação civil pública. Prevista pela Lei nº 7.347/85,
possibilita que o sindicato, estando na posse das
informações colhidas na forma descrita no item
anterior, intervenha no ambiente de trabalho para
alterar as condições que acarretem risco a inte-
gridade física e psíquica do trabalhador e traba-
lhadora, bem como anular os efeitos de regula-
mentos e práticas internas das empresas que li-
mitam a aplicação da legislação que protege a saú-
de do trabalhador.

Esta ação é utilizada como procedimento de
intervenção no ambiente de trabalho, caso não
seja possível uma solução negociada. A partir desta
modalidade de iniciativa judicial, o sindicato pode,
no interesse dos bancários existentes e os que

13 Decisão judicial de mérito da qual não cabe mais nenhum tipo de recurso judicial.

virão a existir acionar a empresa para a mudança
de mobiliário, de rotinas que causam sofrimento
psíquico, afastar a aplicação de regulamentos que
prejudiquem trabalhadores doentes ou tentem
inviabilizar a aplicação da legislação que protege a
saúde no ambiente do trabalho. Ainda pode ser
incluído na ação civil pública requerimento de
aplicação de penalidade de natureza pecuniária
ao empregador a fim de que fique caracterizada a
importância da cultura da prevenção, bem como
seja superado o fator econômico como elemento
importante na conduta omissiva do empregador.

Relato de Experiências

O relato de experiências é parte essencial
deste artigo e, portanto, deve ser referido nos
seus aspectos fundamentais.

Acesso ao P.P.R.A. e P.C.M.S.O.

Decisão judicial transitada em julgado13 , pro-
ferida em Ação de Exibição de Documentos mo-
vida pelo Sindicato dos Bancários de Porto Alegre
e Região contra a Caixa Econômica Federal, emi-
tida pela 1ª Turma do TRT da 4ª Região (proces-
so nº 00893-2002-006-04-00-0/www.trt4.gov.br)
reconheceu a legitimidade ativa de uma entidade
sindical para propor esta medida judicial, bem
como reconheceu a pretensão decidindo nos se-
guintes termos: “evidente a necessidade do sindi-
cato de conhecer o teor dos documentos requeridos
com vistas à estabelecimento de negociações ou ajui-
zamento de ações buscando a alteração das condi-
ções de trabalho dos sindicalizados”.

Esta decisão judicial é precedente importan-
te para todo o sindicato que desejar acessar aos
dados ambientais registrados pelo empregador a
fim de demonstrar as suas ações e omissões no
que concerne aos registros no PPRA e PCMSO.
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Esta demonstração prévia propicia obtenção de ele-
mentos para criação de instrumentos eficazes de
alteração do ambiente de trabalho, seja no âmbito
das negociações coletivas ou no curso de instru-
ções judiciais.

Anulação de Regulamento Interno de Empresa

Nos autos da Ação Civil Pública (processo
nº 00377.003/01-8 / www.trt4.gov.br), movida
pelo Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e
Região contra a Caixa Econômica Federal, foi re-
querida a suspensão dos efeitos de um Regula-
mento Interno denominado Programa de Readap-
tação do Trabalho – P.R.T. Tal programa era ele-
mento de um movimento institucional ocorrido
na segunda metade dos anos 90, que visava a pri-
vatização do patrimônio público brasileiro. Com
o P.R.T. se pretendia a eliminação de registros de
doenças do trabalho dentro da mencionada insti-
tuição financeira, fato que resultaria em redução
de eventual passivo judicial indenizatório14  exis-
tente. O resultado se daria pela omissão na reali-
zação de novos registros e na aplicação de pena-
lidades disciplinares, inclusive a demissão, aos tra-
balhadores e trabalhadoras afastados por incapa-
cidade de origem laboral ou não, caso não se sub-
metessem ao normativo ilegal.

O elemento agravante da situação é que o
empregador nominado, através de um convênio
com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
– originalmente conhecido como “Prisma”, con-
trolava direta ou indiretamente todos os afasta-
mentos de trabalhadores e trabalhadoras doen-
tes, bem como a manutenção dos benefícios por
incapacidade decorrentes. Tal situação gerou um
ambiente de tensão permanente em relação a
todos que estavam afastados por incapacidade la-

boral.
No âmbito judicial, primeiro, através de me-

dida liminar e, depois, por sentença de mérito
transitada em julgado, tal regulamento foi torna-
do nulo para todos os bancários e bancárias com
incapacidade laboral reconhecida pela Previdên-
cia Social. Tal fato possibilitou aos mesmos a ma-
nutenção de seus tratamentos com o objetivo de
recuperarem suas condições normais de saúde
sem sofrerem os constrangimentos ilegais decor-
rentes do regulamento interno do empregador.

Projetos e Sonhos

Banco de Dados Jurídico sobre Saúde do Ban-
cário e Bancária.

Existe grande carência de um banco de da-
dos de natureza jurídica sobre saúde do trabalha-
dor, no caso, especificamente o bancário. Tenho
organizado os principais elementos de um proje-
to com o objetivo de suprir tal lacuna, qual seja, a
da construção de um banco de dados especializa-
do, composto de jurisprudência brasileira que
verse sobre o tema “saúde do trabalhador bancá-
rio”, abordado em decisões judiciais acidentárias,
indenizatórias, trabalhistas, de seguros, ações ci-
vis públicas e outras modalidades de processos
judiciais, oriundas de tribunais superiores.

Tal banco de dados, de pesquisa se constitui-
rá para os operadores do direito, especialmente
assessores sindicais, em um instrumento eficaz para
uma defesa qualificada dos trabalhadores e traba-
lhadoras em todos os níveis do Poder Judiciário.

Interação com o Meio Acadêmico

Ainda sem um projeto claro, portanto ainda
no campo do sonho, está o desejo de interação

14 O acidente ou doença do trabalho, quando resultado da ação ou omissão do empregador no trato das questões de saúde do trabalho geram a obrigação de
indenizar moral e materialmente o trabalhador e a trabalhadora, nos termos do Art. 7º, XXVIII da Constituição Federal: “São direitos dos trabalhadores urbanos
e rurais ...: ... 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;”
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com o meio acadêmico, notadamente o jurídico
para, de alguma forma, possibilitar o contato com
este importante ramo do conhecimento jurídico
ao acadêmico de direito, ao qual é sonegado aces-
so ao longo de sua formação.

Dentro do projeto de criação do banco de
dados jurídico, referido anteriormente, existem
atividades de interação com o meio acadêmico
na forma de seminários temáticos que possibili-
tem uma ampla visão do tema sob o enfoque ju-
rídico aos estudantes de direito.

CONCLUSÃO

No âmbito acadêmico, a elaboração deste
artigo me trouxe a satisfação de compartilhar al-
gumas reflexões e experiências que me tem sido
oferecidas pela atividade que desenvolvo na as-
sessoria jurídica do Departamento de Saúde e
Condições de Trabalho do Sindicato dos Bancári-
os de Porto Alegre e Região desde maio de 1999.

A visão do todo legal existente possibilita aos
operadores do direito o acesso a elementos a par-
tir dos quais possam criar instrumentos úteis à
vigilância no ambiente de trabalho, a fim de que a
mesma possa ser feita diretamente pelas própri-
as trabalhadoras e trabalhadores organizados em
suas entidades sindicais.
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