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-

obrigações trabalhistas e previdenciárias impactará juridicamente na efetivi-

ranking mun-
dial em acidentes de trabalho, nada obstante contar com robusta legislação 

ao menos, mitigados.

-
lagre brasileiro”(1)

-

-

Milagre econômico brasileiro
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-

-

-

-

-
 

-
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por meio da eliminação ou redução dos riscos nos ambientes de trabalho. 

-

deverão ser adotadas localmente. 

destas relações trabalhistas promovidas pelas atividades empresariais em todo 

Contudo, não obstante considerável avanço legislativo e promoção da 

e esforços de atores sociais, ainda assim continuamos a ostentar a vergonhosa 
ranking mundial de acidentes de trabalho.(2) 

-

-

-

Brasil é quarto lugar no ranking 
mundial de acidentes de trabalho.
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Como resposta aos problemas constatados retro -

com maior efetividade.

previdenciárias, eliminando-se a redundância nas informações prestadas pelas 

-
palmente, pela classe empresarial, cogitou-se em abortar o sistema ainda não 
completamente implantado. 

-

do conhecimento.
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o objetivo de possibilitar uma vida digna, sadia e incólume ao empregado, 

-

trabalho, ela passa a pagar uma maior contribuição previdenciária,(3) pode 
responder judicialmente por força de ações de responsabilidade civil, previden-
ciária, tributária, criminal, bem como poderá ter diversos custos administrativos 

recolhe contribuição previdenciária por meio do Seguro contra Acidentes de Trabalho em uma 

de acidentes de trabalho, de acordo com a aplicação da metodologia do Fator Acidentário de 
Prevenção (FAP).
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(4) e em grande parte 

alarmante.

-

-

-

a toda a sociedade.

considera isso prioritário.(5) 

Trabalho,(6) (7) e na Receita Fe-

-
-

LTr, 2004. p. 151.

-
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deral,(8)

(10) e, assim, conhecer 
seu meio ambiente de trabalho.

(11) bem como o de não conhecer o ambiente 

sociais dos empregadores.

-

-
trar morada na falta de cumprimento de normas, bem como de uma efetiva 

-

Quantitativo de cargos

-

privado (16,1 milhões). Cf. SEBRAE. 
-
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-

de nossa Constituição Federal? 

-

as obrigações acessórias (informar o fato gerador) de sua atividade, (12)

-

-

obrigação principal e a informação do fato gerador, uma obrigação acessória.
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p
toda a sociedade, considerando-se os principais atores envolvidos no processo 
de garantia destes direitos sociais constitucionalmente previstos.

-

tema na linha do tempo. 

negativas(13)

-

-
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Prevenção — FAP para reforçar o compromisso dos empregadores no cum-

de abordagem do tema como a visão da ergonomia e da higiene ocupacional, 

outras disciplinas.

do Governo Federal para a garantia dos direitos trabalhistas e previdenciários, 

implantação, os Entes estatais participantes e demais informações referentes 

-

-

-

Segurança do Trabalho, pode representar uma omissão do Estado ao permitir 
a validação de informações prestadas unilateralmente pelo empregador bem 


