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AMPLIAÇÃO DA 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

DO TRABALHO 
(ART. 114, I E VI, CF) 

NÚMEROS 
ALARMANTES DE 

ACIDENTES DO 
TRABALHO

INTERDISCIPLINARIDADE

POR QUÊ? 
 



COMPETÊNCIA

A mudança da Emenda Constitucional  45/2004:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e 
julgar:

I – as ações oriundas da relação de trabalho, 

VI – as ações de indenização por dano moral ou 
patrimonial, decorrentes da relação de trabalho;
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INOVAR A 
ATUAÇÃO 

INSTITUCIONAL 
DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO

Compromisso com os objetivos 
constitucionais



Constituição Federal

“Art. 2º São Poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário.”



o atual estágio de amadurecimento do Estado 
Democrático de Direito em nosso país, em que 
se compreende que a independência 
preconizada no artigo 2º da Constituição Federal 
de 1988, não significa isolacionismo, nem 
desarticulação entre os Poderes da República.



"Cada vez mais, rompe-se a ideia do papel de um Poder 
Judiciário basicamente inerte, ativado apenas pelas demandas 
processuais, para cristalizar-se em imagem de um Poder 
Judiciário proativo, integrado às transformações necessárias 
da sociedade que, em parceria com outras instituições da 
sociedade civil, colabora no desenvolvimento de políticas 
publicas para a transformação de nosso país, com uma 
preocupação acentuada com a preservação da dignidade 
humana“ (Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, Presidente 
do TST e do CSJT).



ESTRUTURA  



RESOLUÇÃO Nº 96 DO CSJT



Gestores Regionais
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LINHAS 
DE ATUAÇÃO

FOMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

DIÁLOGO SOCIAL E INSTITUCIONAL

EDUCAÇAO PARA A PREVENÇÃO

COMPARTILHAMENTO DE DADOS E 
INFORMAÇÕES

ESTUDOS E PESQUISAS

EFETIVIDADE NORMATIVA

EFICIÊNCIA JURISDICIONAL



ATRIBUIÇÕES
Art. 6º  da Resolução 96/2012 – CSJT

I - estimular, coordenar e implementar as ações de prevenção de acidentes de trabalho, em 
colaboração com a instituições parceiras regionais;

II -  atuar na interlocução  com os Gestores Nacionais, relatando as ações desenvolvidas, 
dificuldades encontradas e resultados alcançados;

III - promover e coordenar ações educativas voltadas a empregados, empregadores, 
estudantes, sindicatos, escolas e demais entidades públicas e privadas no propósito de 
fomentar a cultura de prevenção de acidentes por meio da educação;

IV - divulgar e distribuir os materiais produzidos e recomendados pelo Programa;

V - acompanhar o cumprimento dos planos de ação, metas, recomendações, resoluções  e 
compromissos relativos ao Programa.
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PARCERIA ORIGINAL
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ADESÕES

Mais de 100 entidades parceiras
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CAMINHO
Conjugação de esforços entre instituições 

públicas e privadas.



POLÍTICAS PÚBLICAS
Critérios para contratações pela 
administração pública (capacitação mínima 
mensal em SST – Res. CSJT nºs 98 e 103)

Incentivo à contratação de 
reabilitados/acidentados  (art. 93 da Lei 
8.213/91);
 
Incentivos  às empresas com fatores 
acidentários reduzidos e restrições às 
empresas com fatores acidentários 
elevados.   



DIÁLOGO SOCIAL E INSTITUCIONAL

Gestão colaborativa 
Comitês interinstitucionais nacional e 
regionais (GETRINs);

Envolvimento dos sindicatos 
(cláusulas nas normas coletivas e 
planos de ação para combate aos 
fatores de risco em cada atividade);



EDUCAÇÃO PARA A PREVENÇÃO

Lei nº 9.795/99 (Política Nacional de Educação 
Ambiental):

Art. 3º. Art. 3o  Como parte do processo educativo 
mais amplo, todos têm direito à educação 
ambiental, incumbindo:
V – Às empresas, entidades de classe, 
instituições públicas e privadas, promover 
programas destinados à capacitação dos 
trabalhadores, visando à melhoria e ao 
controle efetivo sobre o ambiente de 
trabalho, bem como sobre as repercussões 
do processo produtivo no meio ambiente.

ABORDAGEM NA 
EDUCAÇÃO

INFANTIL

NÍVEL MÉDIO

PROFISSIONALIZANTE

UNIVERSITÁRIA

NOS LOCAIS DE TRABALHO

EDUCAÇÃO DE 
EMPREGADORES



EDUCAÇÃO PARA A PREVENÇÃO



EDUCAÇÃO PARA A PREVENÇÃO

VIDEOCLIPE
MVBILL - COM PREVENÇÃO É QUE SE FAZ

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&ved=0CDsQuAIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyG8IBFG-JB4&ei=haBeUoyiJ4yDkQeB_IGgBQ&usg=AFQjCNGGby6B3KnKyzOHeJGA-P16_lJG1g&sig2=gzG16RTAkdD2IaLozew5Nw&bvm=bv.54176721,d.eW0


EDUCAÇÃO PARA A PREVENÇÃO



EDUCAÇÃO PARA A PREVENÇÃO



EDUCAÇÃO PARA A PREVENÇÃO





COMPARTILHAMENTO
 DE INFORMAÇÕES



COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES

Recomendação Conjunta 
TST.GP.CGJT nº 2/2011

Recomendação Conjunta 
TST.GP.CGJT nº 3/2013

AJUIZAMENTO 
DE AÇÕES REGRESSIVAS 

(ART. 120 DA LEI Nº 8.213/91)

ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DA 
SRTE/MTE



Art. 120 da Lei nº 8.213/91

Art. 120. Nos casos de negligência quanto às normas 
padrão de segurança e higiene do trabalho indicados 

para a proteção individual e coletiva, a Previdência 
Social proporá ação regressiva contra os responsáveis.

AÇÕES REGRESSIVAS



´´
RECOMENDAR aos Desembargadores dos Tribunais Regionais 

do Trabalho e aos Juízes do Trabalho que encaminhem à 
respectiva unidade da Procuradoria-Geral Federal – PGF, por 

intermédio de endereço de e-mail institucional, cópia das 
sentenças e/ou acórdãos que reconheçam conduta culposa 
do empregador em acidente de trabalho, a fim de subsidiar 

eventual ajuizamento de Ação Regressiva, nos termos do art. 
120 da Lei nº 8.213/91.

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA GP.CGJT. N.º 
2/2011



EFETIVIDADE NORMATIVA

AJUIZAMENTO DE MAIS MIL AÇÕES REGRESSIVAS
MAIS DE R$ 600 MILHÕES EM EXPECATIVA DE RESSARCIMENTO

TAXA DE PROCEDÊNCIA ACIMA DE 90%
INTERNALIZAÇAO DE EXTERNALIDADES

ENVIO DE CÓPIA DE MAIS DE 7.000 SENTENÇAS E 
ACÓRDÃOS (MAR/12 - OUT/2013)



RECOMENDAÇÃO CONJUNTA

GP.CGJT Nº 3/2013

RECOMENDAR aos Juízes do Trabalho que enviem cópia das decisões em que 
haja o reconhecimento, por meio de prova pericial, de agente insalubre no meio 
ambiente do trabalho ao endereço eletrônico sentencas.dsst@mte.gov.br, com 
cópia para insalubridade@tst.jus.br, contendo no corpo do e-mail: 

I) Identificação do número do processo; 

II) Identificação do empregador, com denominação social/nome e  CNPJ/CPF; 

III)Endereço do estabelecimento, com código postal (CEP); 

IV) Indicação do agente insalubre constatado. 



COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES

(ART. 22 DA LEI 
Nº 8.212/91 C/C 
ART. 10 DA LEI 
Nº 10.666/2003)

PUBLICIZAÇÃO DOS DADOS 

(ART. 22 DA LEI Nº 8.213/91)



COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES

A Previdência pretende junto com a DATAPREV viabilizar a 
divulgação de dados do CATWEB. Pretende divulgar os dados com 
base no CNPJ da empresa, tendo, inclusive no anuário, a relação 
das:
-100 empresas com maior quantidade de subnotificação de CAT;
- os 100 maiores FAP. 
- Os custos que a Previdência teve com benefícios, discriminados 
por CNPJ. 



Perspectivas de novas articulações



-Providências criminais Ministério Público Estadual
Elaboração de projeto de lei para modificar a redação do § 4º do artigo 161 da 
CLT:

Art. 161 - O Delegado Regional do Trabalho, à vista do laudo técnico do serviço 
competente que demonstre grave e iminente risco para o trabalhador, poderá 
interditar estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, ou 
embargar obra, indicando na decisão, tomada com a brevidade que a 
ocorrência exigir, as providências que deverão ser adotadas para prevenção de 
infortúnios de trabalho.

§ 4º - Responderá por desobediência, além das medidas penais cabíveis, quem, 
após determinada a interdição ou embargo, ordenar ou permitir o 
funcionamento do   estabelecimento ou de um dos seus setores, a utilização de 
máquina ou equipamento, ou o prosseguimento de obra, se, em consequência, 
resultarem danos a terceiros. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6514.htm


- Capacitação da polícia civil em questões de saúde e 

segurança do trabalho (Experiência de Caxias do Sul)

- Encaminhamento de trabalhadores acidentados para a 

reabilitação profissional junto ao INSS



METAS



META 1
“Implementar ou integrar comitê 

interinstitucional de prevenção no âmbito 
de atuação do Tribunal Regional, até junho 

de 2012”.







META 3
“Realizar ao menos um evento científico, 
preferencialmente com a participação do 

comitê regional, de caráter 
multidisciplinar”.



META 3







META 4
“Promover ao menos uma ação educativa 

continuada, com uso do material do 
programa, voltada a estudantes, 
trabalhadores e empregadores”.





META 6
“Divulgar mensagens educativas sobre saúde, segurança e meio 
ambiente de trabalho, com foco na prevenção de acidentes de 

trabalho, por meio de instrumentos de comunicação de massa, a 
exemplo de extratos bancários, contas de energia, água e 

telefone, e intimações/notificações/andamentos processuais”.



META 6   





META 7
“Realizar evento/curso abrangente e multidisciplinar, dirigido a 
magistrados e peritos judiciais, preferencialmente em conjunto 

com as escolas judiciais, para discussão de temas relacionados a 
perícias sobre acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, a 

exemplo de medidas para conferir celeridade; honorários periciais 
e justiça gratuita; relação entre magistrado e peritos; quesitos do 

juízo; dificuldades técnicas recorrentes etc”.







META 8

META 8 - Fomentar a inclusão do tema saúde e segurança no 
trabalho em todos os níveis de ensino, preferencialmente com 

uso de material pedagógico do Programa Trabalho Seguro.

CUMPRIMENTO: edição de 1 (um) ato ou celebração de 1 (uma) 
parceria em 2012 e, em 2013, inserção efetiva do tema no 
projeto pedagógico de pelo menos 10 (dez) instituições de 

ensino.





META 9   
EMENTA: SEMANA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO

CONTEÚDO: Realizar a Semana de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho, envolvendo juízes, servidores, distribuição de cartilhas 
e inclusão de processos da construção civil – na semana de 22 a 
26 de abril (28 de abril);

EXECUÇÃO: Realizar a referida Semana de Prevenção, 
preferencialmente na semana de 22 a 26 de abril (28 de abril), e 
mobilizar servidores e magistrados locais.



META 9   

Parcialmente Parcialmente 
cumprida:cumprida:

TRT 14TRT 14

NÃO CUMPRIRAM:NÃO CUMPRIRAM:
TRT 1, 10, 11, 19, 21, TRT 1, 10, 11, 19, 21, 
22 e 2422 e 24



META 9   
DESTAQUES

TRT da 2ª Região
– Palestras em Santos, São Bernardo do Campo, Osasco, 
Guarulhos e São Paulo, tratando de prevenção de acidentes de 
trabalho no setor portuário, construção pesada, motoristas 
profissionais, atletas, profissionais de segurança/vigilância, 
LER/DORT, acidentes in itinere, assédio moral e limites do poder 
diretivo do empregador.
– Ampla divulgação do tema Trabalho Seguro no vão livre do 
MASP, por meio de uma campanha de esclarecimento e 
conscientização da população.
Público total alcançado: Mais de 5.000 pessoas.



META 9   
DESTAQUES

TRT da 3ª Região
– Atividades educativas direcionadas para estudantes entre 13 e 
16 anos de Belo Horizonte, Contagem, Betim e Vespasiano. 

– palestras, com apresentação de slides ilustrando situações de 
riscos de acidentes de trabalho, em cerca de 20 escolas, com 
duração média de 40/60 minutos e espaço para perguntas e 
interação com os presentes, distribuição de cartilhas sobre o 
tema segurança e saúde no trabalho;
 Público total alcançado: mais de 2.600 alunos do 8º e 9º anos.



META 9   
DESTAQUES

TRT da 21ª Região
– Participação no Comando Saúde, na cidade de Mossoró/RN, em 
parceria com a Polícia Rodoviária Federal e SEST/SENAT. Foram 
atendidos 125 motoristas de caminhão que preencheram a um 
questionário da Polícia Rodoviária, fizeram exames de sangue e 
puderam se pesar;

– A magistrada Simone Jalil  entrevistou diretamente  cerca de 50 
motoristas para coletar dados acerca de doenças e acidentes ocorridos, 
relacionando-os com problemas de sono, estresse relacionado ao 
trabalho, obesidade, problemas com álcool ou drogas, pânico em razão 
de assaltos etc. 



INICIATIVAS REGIONAIS DE 
DESTAQUE



TRT 17ª Região
Campanha “Abra o Olho”

Lema: “Manter a segurança é seguir 

trabalhando”.

O Juiz do Trabalho Luís Cláudio Branco 
realizou, em parceria com a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), em Viana, um 
“blitz pela segurança”, iniciativa com o 
objetivo de orientar caminhoneiros 
sobre direção segura e sobre a 
importância de respeitar a legislação. 



Ciclo de encontros de 
representantes de CIPAs. 
Organizado pelo Grupo de 
Trabalho Interinstitucional 
de Mato Grosso 
(Getrin23), entidade 
presidida pelo TRT/MT, o 
magistrado detalhou para 
os quase 80 participantes 
presentes no auditório da 
OAB do município o 
cenário atual dos 
acidentes de trabalho no 
estado e no país.

http://www.trt23.jus.br/
tnt/getrin23/index.html



Juízo Itinerante sobre Trabalho Decente



Juízo Itinerante sobre Trabalho Decente

Criado pelo Ato.GP 15/2013 do TRT da 2ª Região, com 
enfoque no combate ao trabalho escravo e/ou infantil.

Operação: o Ministério do Trabalho e Emprego, 
juntamente com o Ministério Público do Trabalho. Este 

último requer, em ação cautelar, que o magistrado 
acompanhe a diligência até o local onde se encontram os 

trabalhadores.

Tenta firmar um TAC emergencial. Caso rejeitado, 
requer, liminarmente, providências.



Juízo Itinerante sobre Trabalho Decente

Casos Salvatta e OAS

Havia fios elétricos espalhados pelo chão, risco de desabamento, 
apenas dois banheiros e um chuveiro funcionando, além de calor 
excessivo no alojamento. Os trabalhadores eram submetidos a 
jornadas extensas, recebiam hora-extra 'por fora', estavam com 
pagamento atrasado e muitos temiam que um acidente ocorresse 
na obra da zona sul. 

Ampliação do Escopo para abarcar também grave e iminente 
risco à saúde e segurança de trabalhadores 



Destinação das indenizações por dano moral coletivo

Iniciativa no âmbito da 21ª Região (RN)

A Procuradoria Regional do Trabalho abre edital para habilitar instituições de 
Interesse Público e sem Fins Lucrativos localizadas nos municípios abrangidos pela 
jurisdição das Varas do Trabalho.

Objetivo efetuar o levantamento de instituições que atuem na promoção da saúde 
e da segurança dos trabalhadores, a fim  de viabilizar eventuais destinações de 
recursos, equipamentos e  benfeitorias sociais decorrentes de termos de ajuste de 
conduta e de  ações civis públicas, em especial as indenizações por dano moral 
coletivo.



DESTINAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES REPASSADAS AO FAT.
Quais medidas são tomadas nos termos do art. 10 da Lei nº 7.998/90?

Art. 10.  É instituído o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), vinculado ao Ministério 
do Trabalho e Emprego, destinado ao custeio do Programa de Seguro-Desemprego, ao  
pagamento do abono salarial e ao financiamento de programas de educação 
profissional e tecnológica e de desenvolvimento econômico.

Art. 18.  É instituído o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - 
CODEFAT, composto por representação de trabalhadores, empregadores e órgãos e 
entidades governamentais, na forma estabelecida pelo Poder Executivo.

Art. 19. Compete ao CODEFAT gerir o FAT e deliberar sobre as seguintes matérias:

V - propor o aperfeiçoamento da legislação relativa ao seguro-desemprego e ao abono 
salarial e regulamentar os dispositivos desta Lei no âmbito de sua competência;

XVII - deliberar sobre outros assuntos de interesses do FAT.



Destinação das indenizações por dano moral coletivo

Ao invés de destinar os recursos para o FAT, destina-se para o 
CEREST, para a FUNDACENTRO, a fim de proporcionar 
melhores condições de trabalho nas localidades.

Não para a instituição em si, mas para projetos habilitados das 
instituições.



OBRIGADO!

prevencao@tst.jus.br
murilo.coutinho@tst.jus.br 

mailto:prevencao@tst.jus.br
mailto:murilo.coutinho@tst.jus.br

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57
	Slide 58
	Slide 59
	Slide 60
	Slide 61
	Slide 62
	Slide 63
	Slide 64
	Slide 65
	Slide 66
	Slide 67
	Slide 68
	Slide 69
	Slide 70
	Slide 71
	Slide 72
	Slide 73

