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Trabalhador, conheça os direitos relacionados 
à sua saúde no ambiente de trabalho

A saúde do trabalhador é uma área da saúde pública que 
prevê o estudo, a prevenção, a assistência e a vigilância aos 
agravos à saúde relacionados ao trabalho. Faz parte do 
direito universal à saúde. A execução de suas ações é 
competência do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Pensando na saúde dos cidadãos e cidadãs que 
trabalham e nas dificuldades que enfrentam, este guia surgiu 
como um meio de informação sobre leis que protegem a 
saúde de todos.  

Existem leis que defendem a dignidade e garantem o 
respeito que todo ser humano merece. É claro que as leis 
sozinhas não são capazes de evitar que o trabalhador seja 
explorado, adoeça ou se acidente no trabalho. 

A lei é como uma ferramenta: precisamos ler o manual e 
entender como se usa. Quando nós conhecemos nossos 

d i r e i t o s  e 
sabemos como 
e  d e  q u e m 
exigi-los, não 
ficamos mais 
desamparados. 

E s t e  g u i a 
quer mostrar o 
q u e  o 

trabalhador precisa para se prevenir dos acidentes e doenças 
do trabalho. Também traz as informações que são úteis 



quando já aconteceu o acidente ou doença. E, finalmente, 
fala sobre os direitos que o cidadão tem, na garan�a do seu 
tratamento de saúde e do seu bene�cio do INSS. 

O guia também traz informações importantes sobre o 
assédio moral, tais como conceito, características, como e 
quando acontece, entre outras. 

O Sindicato dos Comerciários defende que as relações 
nos locais de trabalho devam ser harmônicas, e que a 
condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao 
exercício do emprego, cargo ou função. 

Existe pena prevista em casos de assédio, que pode ser 
aplicada, dependendo do caso e de quem é o praticante. 

Constranger uma pessoa e obrigá-la a algo, através de 
ameaças, já caracteriza o crime. Mas a pessoa assediada 
deve se precaver, e as orientação aqui registradas vão ajudar 
você, trabalhador. 

U�lize esta car�lha, u�lize seus direitos. Esperamos que 
ela seja tão ú�l quanto acreditamos que é. 

Elizandra, Rodrigo, Girlaine e Roberto, 
Diretoria Executiva do Sindicato dos Comerciários



O princípio da dignidade 
humana e o direito 
social ao trabalho



05

A Cons�tuição Federal, em seu ar�go 1º, inciso III, conta que a 
dignidade humana é um valor fundamental para nossa sociedade, da 
mesma forma que garante ao cidadão o direito ao trabalho digno. 

Assédio moral
Podem ocorrer no trabalho situações como a empresa proibir o 

trabalhador de ir ao banheiro ou beber água durante o expediente, 
humilhações e constrangimento dos chefes contra os empregados e 
incen�vo à compe��vidade entre os colegas de trabalho, podendo gerar 
brigas, desentendimentos, entre outras situações que causem sofrimento e 
desconforto ao trabalhador. Isto é assédio moral! 

Se algo semelhante ocorrer na sua empresa, fique atento: não permita 
que ninguém lhe assedie, ferindo a sua dignidade. 

O que é acidente de trabalho? 
Quando um trabalhador sofre um acidente dentro da empresa ou fora 

dela, mesmo que esteja fora do horário de trabalho, mas a serviço da 
empresa,  este  ac idente  será 
considerado “Acidente de Trabalho”. 

Ar�gos 19, 20 e 21 da Lei 
8.213/91. 

O que é acidente de trajeto? 
Acontece quando o trabalhador 

vai de casa para o trabalho ou volta 
do trabalho para casa. Não importa 
o meio de transporte 

Ar�go 21, inciso IV, alínea “d”, 
da Lei 8.213/91. 

Equipamento de proteção 
individual (EPI). O que é isso? 

Se o seu trabalho pode fazer mal para a saúde, é dever de sua empresa 
(firma) dar os meios para lhe proteger. Estes meios podem ser: luvas, 
sapatões, protetores de ouvido, óculos e máscaras para proteger o rosto, 
capacete, avental etc. 

É direito seu receber, de graça, equipamentos para sua proteção 
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durante o trabalho. Esses equipamentos devem estar em perfeito estado. 
Ar�go 166 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Proteção cole�va
Existem também os equipamentos de proteção cole�va, usados 

quando um local de trabalho é muito quente ou muito frio, muito 
barulhento, quando as máquinas são perigosas etc. Esses equipamentos 
protegem todos os trabalhadores ao mesmo tempo e são muito mais 
seguros. 

Sua empresa não lhe dá o EPI, não explica para que serve e nem cobra 
o uso? 

Não basta a empresa dar o EPI. A lei diz que ela também deve explicar 
para você os riscos do seu trabalho e como o equipamento pode proteger 
sua saúde. Quando isso não acontecer, a empresa pode ser punida com 
multa. Seu sindicato deve acompanhar o cumprimento da lei. 

Ar�go 157, inciso II da CLT. Lei 8.213/9, ar�go 19. 

Você, trabalhador, pode se recusar a usar o EPI? 
Se o EPI está em perfeitas condições e a sua empresa cumpre os 

deveres, você não pode deixar de usar o equipamento (ar�go 158 da CLT). 
Não esqueça: não usar o EPI dá advertência, suspensão e até demissão 

por justa causa. 

Exames admissionais, demissionais e periódicos 
A sua saúde é examinada quando você entra na empresa (exame 

admissional) e quando sai (exame demissional) também. Além disso, existe 
o exame periódico, realizado de tempo em tempo, de acordo com sua 
profissão, para ver como está sua saúde enquanto você trabalha na 
empresa. 

Nestes exames, você pode descobrir se o seu trabalho lhe causa alguma 
doença. Por isso, é direito seu saber os resultados dos exames médicos 

Curiosidade: você sabia que a empresa não pode 
descontar do seu salário o uniforme que ela lhe dá para 
trabalhar? Está na lei: ar�go 458, parágrafo 2º, inciso I da CLT. 
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feitos pela empresa: ao fazer o exame, peça para levar uma cópia do 
resultado. Ar�go 168, parágrafo 5º da CLT. 

A empresa cobra de você estes exames? 
Por lei, estes exames não podem ser cobrados do trabalhador. Quem 

paga estes exames é a empresa. Ar�go 168 da CLT. 

Comunicação de acidente do trabalho (CAT) 
Quando o trabalhador sofre um acidente de trabalho ou de trajeto ou 

adoece pelo trabalho, ele deve pedir à empresa que emita a sua 
comunicação de acidente de trabalho – CAT. Emi�r a CAT significa que a 
empresa vai reconhecer que o acidente aconteceu e proteger a saúde de 
seu trabalhador. Sem a CAT, o trabalhador perde uma série de direitos 
extremamente importantes. 

Depois que a empresa emi�r a CAT, o médico que constatou a doença 
ou atendeu pela primeira vez o acidentado deve preenchê-la.

E quando a empresa não quer fazer a CAT?
A empresa deve fazer a CAT para informar um acidente de trabalho até 

o primeiro dia ú�l após o acidente. Se a CAT não for feita, a empresa pode 
ser multada. Lei 8.213/91, ar�go 22.

Se a empresa se negar a emi�r a CAT, o próprio trabalhador, seu 
sindicato, seu médico ou qualquer autoridade pública pode emi�-la. Mas 
lembre-se: mesmo assim, a empresa ainda será responsável e ainda poderá 
ser multada. Lei 8.213/91, ar�go 22, parágrafo 3.

Esta multa não pode ser descontada do salário, pois vem de um dever 
que a empresa não cumpriu.

O que é doença do trabalho?
O trabalho, principalmente com esforço repe��vo, pode deixar o 

cidadão doente. São as Lesões por Esforço Repe��vo – LER e as Doenças 
Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho – DORT. 

ATENÇÃO: Mesmo que o trabalhador não pare de 
trabalhar ou se afaste por menos de 15 dias, a CAT deverá ser 
preenchida e encaminhada.
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Qualquer doença que tenha relação com o trabalho ou seja agravada 
por ele é considerada uma Doença do Trabalho.

De acordo com o Decreto 6.042/07, a relação entre a doença e o 
trabalho é iden�ficada automa�camente no próprio sistema da perícia, 
onde a doença e a profissão são comparadas. É uma forma de auxiliar o 
trabalhador  quando a empresa nega o CAT.

Desta forma, a empresa é es�mulada a inves�r mais na prevenção de 
acidentes e doenças. Mesmo em casos de doença do trabalho, a CAT deve 
ser emi�da. Lei da Previdência Social, Lei 8.213, ar�gos 19,20,21, 22 e 23.

Se a empresa ou médico �verem dúvidas sobre a doença ser ou não do 
trabalho, ainda assim deverão cumprir suas responsabilidades, emi�ndo e 
preenchendo a CAT, conforme o ar�go 169 da Consolidação das Leis do 
Trabalho e a Resolução 1.488/98 do Conselho Federal de Medicina.

O papel do médico no 
atendimento

O médico é um dos 
principais responsáveis pela 
promoção e proteção da 
saúde.  O  médico  deve 
i n v e s � g a r  d e  f o r m a 
adequada e, se for preciso, ir 
até o local de trabalho para 
verificar se a doença do 
trabalhador  vem do seu trabalho. Deve, enfim, fazer todos os 
encaminhamentos devidos, agindo sempre de forma é�ca.

Sempre que o paciente pedir, o médico deve fornecer tudo que �ver 
relação com a sua situação. Cabe também ao médico da empresa promover 
a emissão da CAT, mesmo em caso de dúvida. Todos estes deveres dos 
médicos foram definidos pela Resolução do Conselho Federal de Medicina 
número 1.488/98.

O acesso ao tratamento de saúde 
 A Cons�tuição Federal, assim como diversas outras leis, garantem ao 

cidadão tratamento digno que seja capaz de promover, proteger e 
recuperar sua saúde. A saúde é um direito social, conforme o ar�go 6 da 
nossa Cons�tuição, e o atendimento a saúde do trabalhador é 
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responsabilidade do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme a 
Cons�tuição Federal em seu ar�go 200 inciso II.

Há outras leis que reforçam isso, como a lei Orgânica da saúde número 
8.080/90.

Deveres do perito do INSS
Os Médicos Peritos no INSS não avaliam os exames?
O perito do INSS tem o dever de avaliar os exames, laudos, atestados, 

documentos e provas referentes a doença. Deve também orientar o 
segurado para o tratamento se o cidadão não es�ver sendo tratado ou 
orientado.

O perito pode negar o resultado da perícia ou se recusar a dar seu 
nome para o segurado?

Não. O perito deve 
comunicar por escrito o 
resultado do exame da 
perícia e dar também sua 
iden�ficação: seu nome, 
m a t r í c u l a  e  C R M , 
e x a t a m e n t e  c o m o 
determina o ar�go 6, 
inciso II da Resolução 
Federal de Medicina.

O segurado deve 
exigir estes dados e, caso 
seja maltratado em sua 
perícia , deve denunciar 
ao CRM.

E o bene�cio do INSS?
Quando se trata de Acidente do Trabalho, o Bene�cio correto é o 

ATENÇÃO: Todos os cidadãos têm o direito de exigir do 
Estado atenção à sua saúde. 
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Espécie 91 – auxílio-doença por acidente de trabalho. É muito comum nas 
perícias este Bene�cio ser trocado pelo Espécie 31 – auxílio-doença 
previdenciário, mas o trabalhador deve ficar atento: se �ver sofrido 
acidente ou doença do trabalho, seu Bene�cio é o Espécie 91.

Algumas diferenças entre os dois bene�cios: 

Bene�cio 31

Não garante estabilidade 
no emprego.

 É necessário ter um ano 
de contribuição para 

usufruir do Bene�cio ou 
soma de doze meses entre 

seus vínculos.

Durante o período de 
afastamento o 

empregador não precisa 
depositar o fundo de 

garan�a.

 Bene�cio 91

 Ao fim do Bene�cio o 
trabalhador terá direito a 
um ano de estabilidade 

(Ar�go 118, Lei nº 
8913/91)

 A par�r do primeiro dia 
com registro em carteira o 

trabalhador já pode 
usufruir do Bene�cio.

Durante o período de 
afastamento o empregador 
tem obrigação de depositar 

o fundo de garan�a.



Há muito tempo o movimento sindical vem lutando por melhores 
condições de trabalho. Mas, sozinho, o sindicato não consegue fazer muito. 
A participação de cada um é essencial. E é você quem faz toda a diferença.

Pensar que alguém vai fazer é bem mais fácil do que dispor-se a 
participar, não é? A família, a novela, o futebol com os amigos... tudo parece 
mais importante do que ajudar! Mas você já parou para pensar como sua 
família e amigos sairiam beneficiados, caso você tivesse uma carga horária 
justa, um salário mais digno, ou outras tantas vantagens que você imagina e 
pode nos ajudar a conquistar? 

Então, para que tudo que você sonha e idealiza torne-se verdade,  
PARTICIPE!

A luta por seus direitos está acontecendo a todo o momento, mas a 
luta pelos seus sonhos só pode ocorrer se você estiver participando.

Além de ajudar na luta e na defesa dos interesses dos 
trabalhadores, todo sócio que contribui mensalmente pode usufruir dos 
convênios e eventos promovidos pelo Sindicato.

Os convênios possibilitam aos sócios economizar em gastos 
essenciais, como saúde, roupas, lazer, estudo etc. Já os eventos acontecem 
esporadicamente, como é o caso da Costelada dos Comerciários, Campanha 
de sindicalização, viagens etc.

Não perca tempo, junte-se a nós!  Filie-se! 



Seja sócio
Dados Pessoais

Identificação Profissional

Nome: 

Endereço: 

Complemento: 

Bairro: 

Cidade: 

CEP: 

Naturalidade: 

UF: 

Nacionalidade: 

Telefone: 

Celular: 

E-mail: 

Data de nascimento: 

Identidade: 

Órgão expedidor: 

CPF: 

Empresa: 

Cargo/função: 

Data de admissão: 

N°



Dependentes

Eu,________________________________________, 
autorizo os termos do Artigo 545 CLT, o desconto em 
folha de pagamento das mensalidades devidas ao 
Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Varejista e 
Atacadista de Tubarão e Região. 

Data:                             Assinatura: 

Nome: 

Data de nascimento: 

Parentesco:  

Nome: 

Data de nascimento: 

Parentesco:

Nome: 

Data de nascimento: 

Parentesco:



A união dos trabalhadores 
é a força que transforma 

a sociedade. Filie-se
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O que é 
Assédio Moral? 
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Assédio Moral é toda e 
qualquer  conduta abusiva: 
g e s t o s ,  p a l a v r a s , 
comportamentos, a�tudes e 
e s c r i t o s  q u e  e x p õ e m  o s 
trabalhadores e trabalhadoras a 
s i t u a ç õ e s  h u m i l h a n t e s , 
constrangedoras, repe��vas e 
prolongadas que possam trazer 
d a n o s  à  p e r s o n a l i d a d e ,  à 
dignidade ou à integridade �sica 
ou psíquica de uma pessoa, pôr 
em perigo seu emprego ou 
desonrar o ambiente de trabalho. 

Caracterís�cas do Assédio Moral
Quando acontece
Comportamentos nega�vos

O assédio é expresso por meio de atos nega�vos, que podem ser desde 
ataques verbais ou �sicos ou mais su�s, dissimulados e não declarados 
abertamente, mas capazes de causar sérios danos psicológicos à pessoa 
assediada. 

Os atos nega�vos frequentemente iden�ficados como assédio podem 
ser divididos e quatro grupos: 

a) Deterioração proposital das condições de trabalho: 
Ÿ Não transmi�r informações úteis para a realização das tarefas; 
Ÿ Contestar sistema�camente suas opiniões e decisões;  
Ÿ Cri�car seu trabalho de forma injusta ou exagerada; 
Ÿ Privar o acesso aos instrumentos de trabalho (telefone, fax, 

computador etc); 
Ÿ Re�rar o trabalho que normalmente lhe compete; 
Ÿ Atribuir proposital e sistema�camente tarefas inferiores às suas 

competências; 
Ÿ Pressionar para não reivindicar seus direitos (férias, horários, 

premiações etc);  
Ÿ Dar deliberadamente instruções impossíveis de executar; 
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Ÿ Induzir a ví�ma ao erro; 
Ÿ Atribuir tarefas degradantes; 
Ÿ Dar ordens confusas; 
Ÿ Atribuir apelidos pejora�vos. 

b) Ataques às relações sociais da ví�ma com isolamento
Ÿ Proibir os colegas de lhe falar; 
Ÿ Comunicar-se unicamente por escrito com a ví�ma; 
Ÿ Colocá-la em lugar separado dos outros; 
Ÿ Não lhe permi�r falar com ninguém; 
Ÿ Ignorar sua presença dirigindo-se apenas aos outros. 

c) Ataques à vida pessoal
Ÿ Cri�car a sua vida privada; 
Ÿ Espalhar rumores a seu respeito; 
Ÿ Zombar de suas deficiências �sicas ou de seu aspecto �sico: é 

imitada ou caricaturada. 
Ÿ Implicar com suas origens, suas crenças religiosas ou convicções 

polí�cas; 
Ÿ U�lizar de insinuações desdenhosas para desqualificá-la; 
Ÿ Fazer gestos de desprezo diante dela (suspiros, olhares 

desdenhosos, levantar de ombros etc); 
Ÿ Dar a entender que a pessoa tem problemas psicológicos. 

d) Violência verbal, �sica ou sexual
Ÿ Ameaças de violência �sica; 
Ÿ Agredir fisicamente, mesmo que 

de leve (por exemplo: empurrar, 
fechar a porta na cara); 

Ÿ Assediar ou agredir sexualmente 
(gestos ou propostas); 

Ÿ Falar aos gritos. 

Esta não é uma lista exaus�va, e não 
cobre todos os �pos de condutas de 
assédio moral. Geralmente, o assédio 
moral envolve não apenas um, mas vários 
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e repe�dos comportamentos nega�vos. 

      
        
        Como acontece: 

Para haver assédio moral é necessário que as condutas nega�vas sejam 
repe��vas. Um ato isolado não é considerado assédio moral, embora possa 
haver exceção, quando o comportamento é tão severo que leva a ví�ma ao 
estado permanente de medo, por exemplo, no caso de violência ou ameaça 
�sica.

A frequência de exposição aos atos nega�vos pode ser diária, semanal, 
mensal ou ocasionalmente. Contudo, quanto maior a frequência, maior a 
gravidade do assédio. 

Cada agressão isoladamente pode não ter tanta gravidade, mas as 
microviolências repe��vas e frequentes causam sérios danos, minando a 
resistência psicológica e �sica do assediado. 

Comportamento duradouro
Os comportamentos de assédio tendem a durar longo tempo, de 

meses até vários anos. Em alguns casos, o assédio moral pode ser resolvido 
em sua fase inicial por meio de intervenção organizacional ou inicia�va dos 
envolvidos ou outras partes interessadas. Entretanto, o longo prazo é uma 
forte caracterís�ca do problema. Pesquisas recentes revelam que o assédio 
pode perdurar por mais de um ano. É comum que o processo só finalize com 
o afastamento da ví�ma ou com sua desestabilização psicológica. 

O tempo de exposição ao assédio é fator importante na consideração 
dos impactos sobre a saúde das ví�mas, tanto quanto sobre a possibilidade 
de resolução do problema. 

Apesar disso, não é possível precisar a par�r de quando a situação 
pode ser considerada assédio. Os pesquisadores u�lizam o período de, pelo 
menos, seis meses. 

Fique atento! Para se configurar o assédio moral, 
não bastam a�tudes isoladas: os atos devem ser 
repe��vos. 
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Desequilíbrio de poder
Para ser ví�ma de assédio moral, a pessoa precisa estar em condição de 

inferioridade ou incapacidade de defesa. No assédio há um desequilíbrio de 
poder. O poder pode ser tanto de ordem formal, referindo-se à posição 
hierárquica na organização, como informal, relacionado aos contatos 
pessoais, influência pessoal, situação profissional, conhecimento, 
experiência etc. 

No assédio, o poder pessoal da ví�ma vai sendo gradualmente 
reduzido ou minado, de forma a limitar sua capacidade de defesa. Pelo mau 
uso do poder, o agressor obtém aquilo que quer, fazendo com que a pessoa 
assediada abandone o lugar de trabalho. 

O assédio pressupõe intenção?
Nem sempre o assédio é intencional, é possível que os atos causem 

efeitos no servidor assediado independentemente de intenção, ainda que o 
assediador afirme não ter desejado fazê-lo. Nesse caso exis�rá apenas a 
ignorância do agente quanto à extensão dos efeitos provocados pelo seu 
comportamento.

O assédio moral está restrito ao poder hierárquico no ambiente de 
trabalho? 

Não. A noção de assédio moral é extensiva a qualquer um no ambiente 
de trabalho, do topo da hierarquia à base do quadro. Podendo ser  
classificado como:  
* Assédio ver�cal  descendente – é pra�cado pelo servidor 
hierarquicamente superior (chefe) para com os seus subordinados;  

* Assédio horizontal – é pra�cado entre colegas de serviço de mesmo nível 
hierárquico;  

* Assédio ver�cal ascendente – é pra�cado pelo subordinado que possui os 
conhecimentos prá�cos inerentes ao processo produ�vo sobre o chefe.

Consequências do assédio moral sobre a saúde
Ÿ Os reflexos de quem sofre assédio moral são extremamente 

significa�vos, vão desde a queda da autoes�ma até a existência de 
problemas de saúde, entre eles: Depressão, angús�a, estresse, 
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crises de competência, 
crises de choro, mal-estar 
�sico e mental;

Ÿ C a n s a ç o  e x a g e r a d o , 
irritação constante;

Ÿ I n s ô n i a ,  p e s a d e l o s , 
alterações no sono;

Ÿ Diminuição da capacidade 
d e  c o n c e n t r a ç ã o  e 
memorização;

Ÿ Isolamento, tristeza, redução da capacidade de fazer amizades;
Ÿ Falta de esperança no futuro;
Ÿ Mudança de personalidade, reproduzindo as condutas de 

violência moral;
Ÿ Mudança de personalidade, passando a pra�car a violência na 

família;
Ÿ Aumento de peso ou emagrecimento exagerado;
Ÿ Distúrbios diges�vos, aumento da pressão arterial, tremores e 

palpitações; 
Ÿ Ideias de suicídio. 

O que favorece o assédio moral no trabalho? 
O assédio moral não é um fenômeno do �po “isto ou aquilo”, mas 

envolve múl�plos fatores, sendo considerado mul�causal. Os fatores 
organizacionais que predispõem ao assédio são:
Ÿ Cultura organizacional que tolera ou permite comportamentos tais 

como desrespeito, in�midação, perseguição, uso de linguagem 
abusiva, etc.;

Ÿ Polí�cas de gestão que incen�vam a compe�ção interna;
Ÿ Mudanças organizacionais como reestruturações e crises;
Ÿ Mudanças na gerência ou na composição das equipes de trabalho;
Ÿ Reorganização do trabalho (novas tecnologias, novos procedimentos).
Ÿ Sobrecarga de trabalho;
Ÿ Ambigüidade de papéis e ordens;
Ÿ Falta de diálogo e clareza na comunicação;
Ÿ Falta de reconhecimento;
Ÿ Ambiente estressante.
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        Prejuízos ao trabalho
Perda do interesse pelo trabalho e pelo prazer de trabalhar, 

desestabilizando emocionalmente e provocando não apenas o 
agravamento de molés�as existentes, como também o surgimento de 
novas doenças. 

         O que o trabalhador assediado pode fazer? 
As pessoas que se sentem ví�mas de assédio devem agir com cautela, 

evitando decisões precipitadas e sob pressão das emoções: 
Ÿ Reunir provas para comprovar o assédio, como bilhetes, 

mensagens eletrônicas, documentos que mostrem tarefas 
impossíveis de serem cumpridas, laudos médicos que comprovem 
danos à saúde; 

Ÿ Anotar com detalhes tudo o que acontece (dia, mês, ano, hora, 
local ou setor, nome do agressor (a), pessoas que testemunharam, 
testemunho da conversa e o que mais achar necessário); 

Ÿ Evitar conversar com o agressor (a) sem testemunhas, ir sempre 
com colega de trabalho. 

Legislação 
A falta de uma legislação específica para o ins�tuto do assédio moral 

não significa, de forma alguma, a desproteção do trabalhador assediado. 
Ÿ A Cons�tuição Federal, em seu 1º ar�go fixa os fundamentos da 

República, entre eles: cidadania, dignidade da pessoa humana e os 
valores sociais da livre inicia�va (BRASIL, 1988, art. 1º, incisos II, III 
e IV; Princípio de Respeito ao Meio Ambiente de Trabalho, art. 200, 
inc. VIII); 

Ÿ Em seu ar�go 3º, a CF/88 elenca os 
o b j e � v o s  f u n d a m e n t a i s  d a 
República: a construção de uma 
sociedade livre, justa e solidária e a 
promoção do bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação (BRASIL, 1988, art. 
3º, incisos I e IV).

Ÿ A Cons�tuição Federal prevê, ainda, 
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em seu ar�go 5º que “todos são iguais perante a lei, sem dis�nção 
de qualquer natureza, garan�ndo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes:

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 
desta Cons�tuição;

II – ninguém será subme�do à tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante.” (BRASIL, 1988, art. 5º, incisos I e II).

Ÿ “São invioláveis a in�midade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano 
material ou moral decorrentes de sua violação.” (BRASIL, 1988, 
art. 5º, inciso X).

Código Civil (2002)
Ÿ “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito.” (BRASIL, 2002, art. 
186).

Ÿ “Aquele que por ato ilícito (BRASIL, 2002, arts. 186 e 187), causar 
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” (BRASIL, 2002, art. 927, 
caput). 

Parágrafo Único  – haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a 
a�vidade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 
natureza, risco para os direitos de outrem. (BRASIL, 2002, art. 927, 
parágrafo único, art. 932, inc. III cc; art. 933 cc).



Estamos sempre à disposição! Para mais informações, dúvidas e 
quaisquer questionamentos, entre em contato conosco. 

Site: www.trabalhadores.org.br
Fanpage: www.facebook.com/comerciariossindicato

SEDE TUBARÃO:
Rua Lauro Müller, 80, 3° andar, Centro
Tel.: (48) 3622-2418
E-mail: comerciarios@trabalhadores.org.br

SUB SEDE BRAÇO DO NORTE:
Rua José Speck, 1615, Centro 
Tel.: (48) 3658-4352
E-mail: bracodonorte@trabalhadores.org.br

Fale com a gente! 



Quer um sindicato forte? 


