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Resumo: O presente tem como objeto realizar estudo acerca das possibilidades de 
diminuição de acidentes de trabalho na região do Alto Vale do Itajaí, e, por conseguinte 
diminuir as lides trabalhistas que têm como fundamento infortúnios dessa natureza O 
método utilizado foi o indutivo e o método de procedimento foi o monográfico. O 
levantamento de dados foi através da técnica da pesquisa bibliográfica e de campo. O 
ensaio abordou o conceito de acidente de trabalho e a legislação a seu respeito, incluindo 
julgados desde o Tribunal Superior do Trabalho até o Tribunal Regional do Trabalho de 
Santa Catarina. 

 

Palavras-chave: Acidente de Trabalho; Lides trabalhistas; Prevenção de Acidentes de 
Trabalho. 

 

Abstract: The purpose of the present study is to study the possibilities of reducing accidents 
at work in the Alto Vale do Itajaí region and, consequently, to reduce labor disputes based on 
such misfortunes. The method used in this work was the inductive and The procedure 
method was monographic. The data collection was through the technique of bibliographical 
and field research. The essay addressed the concept of an occupational accident and the 
legislation concerning it, including judged from the Superior Labor Court to the Regional 
Labor Court of Santa Catarina. 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo tem por finalidade demonstrar a possibilidade de diminuição de 

processos trabalhistas na região do Alto Vale do Itajaí de Santa Catarina a partir da 

prevenção de acidentes de trabalho, o que implica na observância da garantia constitucional 

do empregado a um ambiente de trabalho seguro. 

Buscou-se ao longo dos tópicos desenvolver aspectos do instituto jurídico intitulado 

“acidente de trabalho”, desde a legislação aplicável e suas melhores doutrinas até o 

entendimento das jurisprudências nacional e do estado de Santa Catarina, e, a partir dessa 

seara então estudar a ocorrência de infortúnios laborais na região do Alto Vale do Itajaí e as 

possibilidades de prevenção de modo a diminuir as ações judicias que possuem esses 

eventos danosos como objeto. 

Desta forma, fora demonstrado no presente alguns casos de acidentes de trabalho e 

pedidos de reconhecimento dessas ocorrências nas Varas do Trabalho do município de Rio 

do Sul, SC que atendem vários municípios da região do Alto Vale do Itajaí, onde se 

constatou que a ausência de ginástica laboral, uso incorreto de equipamento de proteção 

individual – EPI, podem ser alguns fatores que estão contribuindo para tais eventos danosos 

se mostrarem frequentes. 

E, para isso, foram elencados casos que ocorreram em empresas da região em estudo e 

realizada análise de ferramentas e orientações que podem auxiliar na prevenção desses 

acidentes decorrentes do labor de modo a alcançar, por conseguinte, a considerável 

diminuição de processos trabalhistas em trâmite na região. 

Assim, este trabalho não objetiva esgotar o debate, mas apresentar argumentos 

que possam levantar indícios da comprovação ou não desta hipótese. 

1 O direito constitucional do empregado a um ambiente de trabalho seguro e saudável 
e a responsabilidade civil do empregador. 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil assegura a todo trabalhador o direito à 

redução dos riscos inerentes ao trabalho. Nesse sentido é a redação do artigo 7º, inciso XXII 

da Carta Magna.2 

Com esteio nesse dispositivo, o trabalhador tem o direito fundamental de trabalhar em 

ambiente hígido e salubre, com redução e prevenção dos riscos concernentes à atividade 

                                                 
2 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. 
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laborativa de modo a preservar a sua saúde e segurança física. Tal regramento tem como 

destinatário o empregador, contudo também vincula o legislador e o julgador.3 

Não se pode negar ainda que dentre os chamados deveres anexos de conduta, existe o 

dever de proteção ao patrimônio físico, psicológico e moral do trabalhador. Nas palavras de 

José Cairo Júnior4, tal dever impõe ao empregador o dever de proporcionar segurança, 

higiene e saúde para os seus empregados, também denominada obrigação de custódia, 

dever de segurança ou cláusula de incolumidade. 

Ou seja, o empregador tem a obrigação de zelar pela conservação da saúde de seus 

empregados, sendo que quanto maior for a exposição do empregado a riscos ambientais do 

trabalho, maior deverá ser o cuidado e a prevenção de acidentes. 

Nesta linha, importa sublinhar que a configuração da culpa patronal, no campo dos 

acidentes do trabalho, ocorre em um plano objetivo. Vale dizer, não se está em jogo a 

conduta odiosa ou moralmente reprovável do sujeito (concepção subjetiva), mas o simples 

descumprimento de obrigações contratuais e legais (infortunística) ou do dever de 

prevenção do acidente (concepção objetiva).5 

Com base na doutrina sobre o tema, é possível asseverar que a culpa patronal se 

caracteriza de duas formas, quais sejam (1) pela culpa por violação à norma legal; aqui 

incluindo as normas da Constituição Federal, da CLT, dos instrumentos normativos da 

categoria e das Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Trabalho e Emprego, e 

(2) através da culpa por violação ao dever geral de cautela; aqui se incluindo os deveres de 

prevenção e precaução.6 

Nesse diapasão, interessante é a distinção doutrinária entre o Princípio da Prevenção e o 

Princípio da Precaução. No primeiro, previne-se porque há certeza do dano e conhecimento 

científico das consequências maléficas. No segundo Princípio, o da Precaução, previne-se 

porque não se sabe quais são as consequências maléficas da substância ou do 

empreendimento.7 

Logo, por óbvio, dada a nítida temerosa incerteza científica é que deve existir a cautela. 

                                                 
3 MACHADO, Sidnei. O direito à Proteção ao Meio Ambiente de Trabalho no Brasil: os Desafios para 
a Construção de uma Racionalidade Normativa. São Paulo: LTr, 2001, p. 88. 
4 CAIRO Jr., José. O Acidente do Trabalho e a Responsabilidade Civil do Empregador. São Paulo: 
LTr, 2003, p. 69. 
5 DALLEGRAVE NETO, José Affonso. Elementos da responsabilidade civil nos acidentes do trabalho. 
Revista do Tribunal Superior do Trabalho, Porto Alegre, RS, v. 76, n. 1, p. 103-104, jan./mar. 2010. 
6 Nesse sentido mencione-se Sebastião Geraldo de Oliveira. Indenização por Acidente do Trabalho 
ou Doença Ocupacional. 2. ed. São Paulo: LTr, 2006, p. 150; e ainda Sérgio Cavalieri Filho. 
Programa de Responsabilidade Civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Malheiros, 2005, p. 65. 
7 BELFORT, Fernando José Cunha. Meio ambiente do trabalho – Competência da Justiça do 
Trabalho. São Paulo: LTr, 2003, p. 48. 
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No que diz respeito a responsabilidade do empregador, verifica-se, de plano, que ela é de 

natureza civil, ou seja, trata-se do instituto jurídico da Responsabilidade Civil tão presente 

em causas cíveis e que se verifica e aplica também em relações e demandas trabalhistas. 

Sabe-se que os elementos que integram a Responsabilidade Civil ecoam na órbita da 

reparação dos danos oriundos dos acidentes do trabalho. São eles: (a) dano: material e 

moral; (b) culpa ou atividade especial de risco; (c) nexo causal. 

O principal elemento da Responsabilidade Civil é o dano, o qual se subdivide em material ou 

moral. O dano material, segundo dispõe o Código Civil, no art. 402, abrange tanto os danos 

já consumados (emergentes), quanto o prejuízo decorrente do que a vítima deixou de auferir 

em razão do sinistro (lucro cessante).8 

Aliás, se colacionar o referido artigo 402 do Código Civil brasileiro com as regras 

indenizatórias previstas em seus artigos 948 a 950, percebe-se perfeito compasso entre eles 

tendo como norte o princípio da reparação integral (restitutio in integrum) de que trata o 

artigo 944, caput, do Código Civil.9 

O legislador do Código Civil previu o tema da indenização acidentária por dano material da 

seguinte forma: (a) indenização no caso de morte da vítima (art. 948, CC/02); (b) 

indenização no caso de incapacidade temporária (art. 949, CC/02); (c) indenização no caso 

de incapacidade permanente, total ou parcial (art. 950, CC/02). 

Quanto ao dano moral, a sua caracterização se dará quando os efeitos da ação originarem 

angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e 

emoções negativas.10 

Ainda, a nova Constituição consagrou como princípios da ordem econômica, no dispositivo 

170, a livre iniciativa e o pleno emprego, com a finalidade de deixar claro que um emprego 

pleno é aquele que se desenvolve em um ambiente de trabalho que respeita a dignidade do 

trabalhador e os demais direitos fundamentais que dela decorrem e, ao mesmo tempo, 

servem de instrumento para a sua efetivação. Assim, no âmbito do direito do trabalho, 

dentre outras situações, verifica-se a imperiosa necessidade de reparar o dano moral 

decorrente de acidente de trabalho e doença ocupacional. Isso porque, o trabalhador vítima 

                                                 
8 GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 
2014. 9º ed. p. 365. 
9 DALLEGRAVE NETO, José Affonso. Elementos da Responsabilidade Civil nos Acidentes do 
Trabalho. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, Porto Alegre, RS, v. 76, n. 1, p. 99, jan./mar. 
2010. 
10 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana: uma Leitura Civil-Constitucional dos 
Danos Morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 157. 
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de um acidente de trabalho pode sofrer perda ou diminuição da capacidade laborativa, que 

podem lhe ocasionar grandes dificuldades físicas e psíquicas.11 

No contexto dos acidentes de trabalho que decorram da falta de um meio ambiente de 

trabalho ergonomicamente correto, o trabalhador acidentado, ainda que recuperado para 

outras funções laborais, além de sofrer certa discriminação pelo mercado de trabalho – que 

tendo o conhecimento da sua incapacidade laboral para exercer determinadas tarefas 

laborais, não o contrata, justamente, por temer eventual responsabilização pela sua moléstia 

em eventual ação indenizatória trabalhista – também sofre a desconfiança por parte desses 

eventuais empregadores, de que não haja um rendimento no desenvolvimento das suas 

atividades laborativas, em virtude, justamente, da incapacidade física anteriormente 

adquirida.12 

Ademais, não se pode negar que todos esses sentimentos afloram na vítima do acidente e 

das doenças do trabalho. Isso sem falar dos inúmeros constrangimentos perante familiares, 

amigos e a sociedade em geral em face da ofensa sofrida em sua imagem original de 

pessoa sadia e fisicamente perfeita. Essas aflições persistem no tempo e as sequelas são 

irreversíveis.13 

2 Casos e pedidos de reconhecimento de acidentes de trabalho na região do Alto Vale 
do Itajaí. 

 

Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), divulgados em 2013, têm-

se que 2,02 milhões de pessoas morrem a cada ano no mundo devido a enfermidades 

relacionadas com o trabalho, 321 mil pessoas morrem a cada ano como consequência de 

acidentes no trabalho, 160 milhões de pessoas sofrem de doenças não letais relacionadas 

com o trabalho, 317 milhões de acidentes laborais não mortais ocorrem a cada ano. A cada 

15 segundos, um trabalhador morre de acidentes ou doenças relacionadas com o trabalho. 

A cada 15 segundos, 115 trabalhadores sofrem um acidente laboral, sendo que os dados da 

                                                 
11 OLIVEIRA. Flavia de Paiva Medeiros de. SOUSA. Jakeline Davi de. Personalidade e 
desenvolvimento do trabalhador: aplicação da teoria do risco aos casos de reparação por dano 
decorrente de acidente de trabalho. In: XXIII Congresso Nacional do CONPEDI, 2014, p. 424 – 440. 
12 SILVA. Leda Maria Messias. ZANIN. Maria Judith Fernandes. A inversão do ônus da prova em 
processos trabalhistas, face às dificuldades enfrentadas pelo trabalhador acometido por acidente de 
trabalho, como mecanismo de humanização. In: XXIII Congresso Nacional do CONPEDI/UFPB. 
Paraíba: CONPEDI, 2014, p. 107 – 127. 
13 SWIECH, Maria Ângela Szpak. Obrigações patronais quanto à segurança e saúde ocupacional. 
Texto inédito distribuído aos alunos do VI Ciclo de Conferências de Direito do Trabalho, intitulado 
“Acidente e contrato de trabalho: dano moral e material”, promovido pela Academia Paranaense de 
Estudos Jurídicos, Curitiba, 19.09.2003, Auditório do Instituto Romeu Bacellar. 
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Organização Internacional do Trabalho (OIT) colocam o Brasil como quarto colocado no 

ranking mundial de acidentes fatais de trabalho.14 

Ainda, no estado de Santa Catarina só nos anos de 2009 e 2010 no âmbito do Tribunal 

Regional do Trabalho da 12ª Região, foram registrados 47.209 acidentes de trabalho, sendo 

que desse total houve 152 mortes. O estado participou, neste período, com 6,71% do total 

de acidentes de trabalho no país e 5,60% das mortes decorrentes desses acidentes.15 

Todavia, em nítido paradoxo a esses dados, constata-se que o nosso país contém uma das 

legislações mais avançadas e pormenorizadas em matéria de saúde do trabalhador. Desta 

forma, talvez seja possível asseverar que o problema brasileiro não é legislativo, mas 

proveniente da cultura empresarial mercantil e imediatista que se nega a investir em 

prevenção de acidentes, tratando com total menoscabo a legislação infortunística.16 

De outro lado, verificamos há pouco no Centro do município de Joinville, estado de Santa 

Catarina, passeata de moradores locais lembrando o “Dia Mundial em Memória das Vítimas 

de Acidentes de Trabalho”, que defendiam ter a manifestação a finalidade de fazer um alerta 

coletivo para as empresas respeitarem os limites físicos e mentais de seus funcionários, 

mas também para que os empregados se conscientizassem da necessidade de ter cuidados 

e seguir as normas de segurança da empresa.17 

Logo, verifica-se que o cenário da prevenção de acidentes de trabalho possui dois grandes 

protagonistas, quais sejam, empregado e empregador, provavelmente não se sustentando 

com a ausência de atuação de um deles. 

No que tange ao Alto Vale do Itajaí especificamente, região localizada no Centro de Santa 

Catarina e que tem como sua capital o município de Rio do Sul, é preciso lembrar que a 

mesma se destaca no cenário nacional por abrigar grandes empresas entre as quais se 

destacam as do ramo têxtil, metalúrgico e construção civil. 

                                                 
14 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. 1º Boletim Quadrimestral sobre Benefícios por 
Incapacidade – Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho. Disponível em: < 
http://www.tst.jus.br/documents/1199940/4f5a1ffb-1fd5-464e-98d4-38ce4228e492> Acesso em: 
27.01.2015. 
15 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Trabalho Seguro – Programa de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho. Disponível em: < http://www.tst.jus.br/web/trabalhoseguro/trt12> Acesso em: 
28.01.2015. 
16 DALLEGRAVE NETO, José Affonso. Elementos da Responsabilidade Civil nos Acidentes do 
Trabalho. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, Porto Alegre, RS, v. 76, n. 1, p. 101-102, 
jan./mar. 2010.   
17 Índice de acidentes de trabalho em Santa Catarina é 48% maior que a média nacional. Disponível 
em: <http://ndonline.com.br/joinville/noticias/162714-ato-publico-marca-dia-de-prevencao-a-acidentes-
e-doencas-do-trabalho-em-joinville.html> Acesso em: 27.01.2015. 

http://www.tst.jus.br/documents/1199940/4f5a1ffb-1fd5-464e-98d4-38ce4228e492
http://www.tst.jus.br/web/trabalhoseguro/trt12
http://ndonline.com.br/joinville/noticias/162714-ato-publico-marca-dia-de-prevencao-a-acidentes-e-doencas-do-trabalho-em-joinville.html
http://ndonline.com.br/joinville/noticias/162714-ato-publico-marca-dia-de-prevencao-a-acidentes-e-doencas-do-trabalho-em-joinville.html
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Nesta seara, é fácil concluir que respectiva região é um campo de infortúnios de natureza 

laboral, dada a presunção de riscos nas atividades desenvolvidas em empresas das áreas 

mencionadas. 

Estas informações podem ser confirmadas nas reclamatórias trabalhistas propostas perante 

a 1ª e a 2ª Vara Cível da Justiça do Trabalho de Rio do Sul, SC, que abrange vários 

municípios da região do Alto Vale do Itajaí, sendo alguns eles: Agrolândia, Agronômica, 

Aurora, Braço do Trombudo, Ibirama, Presidente Nereu, Lontras, Rio do Sul, Salete, Taió e 

Vitor Meireles.18 

Entre eles está o caso reconhecido de acidente de trabalho analisado no processo nº 

0002056-47.2013.5.12.0048, originário da 2ª Vara do Trabalho de Rio do Sul, SC, que se 

encontra em fase de Recurso de Revista perante o Tribunal Superior do Trabalho, e no qual 

a autora reclama o reconhecimento do acidente laboral decorrente da doença ocupacional 

intitulada “tendinite” por exercer durante muitos anos atividades repetitivas na empresa 

reclamada, localizada no município de Rio do Sul, SC.19 

Outrossim, é a possibilidade de acidente de trabalho nestes mesmos moldes que segue em 

análise nos autos da reclamatória trabalhista de nº 0002629-51.2014.5.12.0048, proposta na 

2ª Vara do Trabalho de Rio do Sul, SC, perante empresa fabricante de peças para motores, 

com sede fabril também no município de Rio do Sul, SC, na qual a autora alega doença 

ocupacional de nome “metatarsalgia”, sob os fundamentos de ausência do uso adequado de 

EPI’s, ginástica laboral e revezamento de funções.20 

Adiante, em atenção ao caso de acidente de trabalho de empresa metalúrgica, com sede 

fabril no município de Rio do Campo, SC, verifica-se que o mesmo também foi objeto de 

ação trabalhista, autuada sob o nº 0000639-25.2014.5.12.0048, e proposta inclusive, 

perante outra empresa localizada no município de Ibirama, SC, mas desta vez para reclamar 

o desligamento do autor/funcionário que foi dispensado em seu período de estabilidade em 

razão do infortúnio, sendo que neste caso houve reconhecimento pela empresa que emitiu o 

Comunicado de Acidente de Trabalho – CAT e pela autarquia previdenciária.21  

Portanto, vê-se que a região em apreço pode estar servindo de cenário para estes eventos 

com frequência, e implicando em ajuizamento de ações trabalhistas pelos seus funcionários, 

                                                 
18 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Unidades Judiciárias. Disponível em: < 
http://www.trt12.jus.br/portal/areas/institucional/extranet/composicao/unidades_judiciarias.jsp> Acesso 
em: 01.03.2015. 
19 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Disponível em: < 
http://consultas.trt12.jus.br/SAP1/> Acesso em: 28.02.2015. 
20 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Disponível em: < 
http://consultas.trt12.jus.br/SAP1/> Acesso em: 28.02.2015. 
21 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Disponível em: < 
http://consultas.trt12.jus.br/SAP1/> Acesso em: 28.02.2015. 

http://www.trt12.jus.br/portal/areas/institucional/extranet/composicao/unidades_judiciarias.jsp
http://consultas.trt12.jus.br/SAP1/
http://consultas.trt12.jus.br/SAP1/
http://consultas.trt12.jus.br/SAP1/
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o que talvez possa ser cessado, ou no mínimo diminuído em termos de quantidade se as 

empresas mencionadas a título de exemplo e tantas outras observarem com mais afinco 

algumas regras de proteção e prevenção e acidentes do trabalho. 

3 Diminuição de lides trabalhistas pela prevenção de acidentes de trabalho na região 
do Alto Vale do Itajaí. 

 

O Processo Trabalhista é o direito público autônomo e abstrato, constitucionalmente 

assegurado à pessoa, natural ou jurídica, e a alguns entes coletivos, para invocar a 

prestação jurisdicional do estado.22  

A princípio, é importante se estabelecer também que tanto o Direito do Trabalho quanto o 

Processo do Trabalho são ciências autônomas. Este, em linhas sucintas, compreende as 

figuras da ação, da jurisdição e do processo. Assim como ocorreu nos outros ramos do 

Direito, o direito material do trabalho surgiu primeiro que o Processo do Trabalho. Este, 

portanto, tem como função principal: proporcionar a aplicação das normas de Direito do 

Trabalho.23 

Nesta seara, convém destacar que a maior parte das regras processuais trabalhistas estão 

previstas na Constituição Federal de 1988 (CF/88) e na Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), que, por sua vez, abrange tanto as normas de direito material quanto de direito 

processual, não havendo, portanto, autonomia legislativa das normas processuais de cunho 

trabalhista. 

Originalmente, cumpre destacar que a CF/88 instituiu como competência do Judiciário 

Trabalhista apenas as causas que versassem sobre relação de emprego. Contudo, com a 

EC/45, que alterou substancialmente a competência trabalhista, todas as ações envolvendo 

relações de trabalho passaram a ser processadas no âmbito do Judiciário Trabalhista, nos 

termos do art. 114 da CF/88. 

Portanto, o trabalhador está amparado pelo instrumento constitucional intitulado processo 

para reclamar seus direito e garantias de natureza laboral, seja no vínculo de emprego, seja 

na relação de trabalho. 

Pois bem, no que tange aos acidentes de trabalho, em seu conceito mais amplo, como 

abordado, quando verificados, podem ser reclamados na Justiça Trabalhista de modo a 

buscar seu reconhecimento, que, em algumas oportunidades não acontece pelo 

empregador e pela autarquia previdenciária, bem como, os direitos e benefícios deles 

                                                 
22 LEITE, CARLOS HENRIQUE BEZERRA. Curso de Direito Processual do Trabalho. 4ª. Ed. p. 259. 
São Paulo: LTR, 2006. 
23 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito Processual do Trabalho. 16ª  Ed. p. 05. São 
Paulo: Editora Saraiva, 1996.  
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decorrentes, tanto pelas regras de ordem constitucional, quanto legal e pela jurisprudência 

robustamente firmada, como exposto. 

A questão está na possibilidade de diminuir as reclamatórias trabalhistas que tem como 

objeto infortúnios decorrentes do trabalho, e a principal resposta, por ora, é indubitavelmente 

a prevenção.  

Além disso, embora em segundo plano, mas não menos importante, imprescindível destacar 

a necessidade de implantação de estratégia de defesa judicial, o que deve ser definido com 

a consultoria jurídica da empresa, que precisa ser atualizada e ter experiência no tema, de 

modo a definir “táticas” de relacionamento com reclamantes, e, principalmente, precisa ser 

uma assessoria jurídica preventiva. 

Por fim, é fato que as lides trabalhistas continuarão a existir, até porque os direitos dos 

trabalhadores sofrem manutenção jurídica constante, por isso, a maior parte dos 

empregadores tem em seu rol de prestadores de serviços jurídicos bons escritórios focados 

nas relações trabalhistas. 

E, para arrematar, embora até aqui tenham sido citadas orientações técnicas e jurídicas 

para prevenção de passivos trabalhistas em razão de acidentes de trabalho, inevitável dizer 

que posições simples da empresa podem evitar e muito tanto os eventos danosos, quanto 

as consequentes lides trabalhistas, como por exemplo o “feedbck” com o trabalhador, de 

modo a ouvir dele o andamento das atividades laborais, desde as adversidades para a 

execução das atividades laborais realizadas, a expectativa com o trabalho, até as sugestões 

de melhorias, assim como, o investimento contínuo em treinamento e reciclagem desses 

trabalhadores. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo abordou a possibilidade de prevenir acidentes de trabalho na região do 

Alto Vale do Itajaí de Santa Catarina e em consequência diminuir os processos trabalhistas 

ajuizados em razão de tais eventos danosos, sendo imprescindível a observância da 

garantia constitucional do empregado ter um ambiente de labor seguro. 

Constatou-se que as empresas da região do Alto Vale do Itajaí, predominantemente as do 

ramo metalúrgico, têxtil e da construção civil, têm apresentado cenário de mencionados 

eventos danosos. 

Em ato contínuo, foram abordadas ferramentas e orientações de prevenção dos acidentes 

de trabalho capazes de diminuir respectivos infortúnios, como o fornecimento e bom uso de 

EPI’s, realização de ginástica laboral e rodízio de funções. 
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Nesta seara, verificou-se que a observância de tais orientações, entre outras, a princípio 

elementares, pode significar grande diminuição de acidentes do labor na região do Alto Vale 

do Itajaí, tendo em vista que como abordado em casos reais vividos por tais empresas, os 

mesmos surgiram pela provável ausência de cumprimento de algumas regras e atenção a 

algumas orientações, pois se tratam na grande maioria de doença ocupacional resultante de 

posições e movimentos repetitivos, bem como a perda de membros do corpo pelo não uso 

do EPI. 

E é este contexto que evidencia o que no início buscamos mostrar: as demandas 

decorrentes de acidentes de trabalho podem ser significativamente diminuídas se tais 

eventos forem reduzidos e até cessados na região em estudo, o que, como visto, pode 

acontecer ou pelo menos partir da observância de detalhes elementares, sejam eles regras 

previstas na legislação aplicável, sejam orientações de segurança do trabalho, que 

fortemente corroboram o direito constitucional do empregado a um ambiente de trabalho 

seguro. 
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