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Normas de comportamento, ou seja, 
por leis que são fundamentais no 

ordenamento social.

Como nos demais segmentos, o 
ambiente de trabalho possui regras 
próprias que visam garantir a saúde 

e a segurança dos trabalhadores.
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No início da década de 70, o 
Brasil foi o detentor do título de 
campeão mundial de acidentes.
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Em 1977, texto da CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho), capítulo específico à Segurança e 
Medicina do Trabalho. Capítulo V, Título II, artigos 
154 a 201, com redação da Lei n.º 6.514/77.



O Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), por meio da 

Secretaria de Segurança e Saúde 
no Trabalho, hoje denominado 
Departamento de Segurança e 

Saúde no Trabalho, regulamenta 
os artigos contidos na CLT. NRs

Com a Constituição de 1988, 
nasce o marco principal da etapa 
de saúde do trabalhador no nosso 

ordenamento jurídico. 
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No âmbito privado, aplicam-se a 
Lei 6.514/77 e as Normas 

Regulamentadoras (NRs) do 
Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE). O MTE já editou, ao todo, 36 
NRs.

A lei 6.514/77 estabelece 
requisitos mínimos que os 

empregadores e empregados 
devem cumprir para garantir a 

higiene e segurança do trabalho 
(HST) nos ambientes laborais. 
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Quais são as penalidades 
previstas na legislação a 

serem aplicadas ao 
empregador que não atender 
aos requisitos de segurança e 

saúde ocupacional 
estabelecidos pela legislação 

e pelo empregador?
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Vamos fazer a soma da penalidade 
para uma empresa que mesmo 

precisando de CIPA (toda empresa 
precisa ao menos do designado) 

não tem CIPA.

A empresa tem 1000 funcionários, 
qual seria o valor se ela fosse 
autuada pela falta da CIPA?
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As normas regulamentadoras, 
também conhecidas como NRs, 

regulamentam e fornecem 
orientações sobre procedimentos 

obrigatórios relacionados à 
segurança e medicina do trabalho 

no Brasil.

Elas são de observância 
obrigatória por todas as 

empresas brasileiras regidas 
pela Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT.
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Atualmente, contamos com 36 
normas regulamentadoras, 

dispostas da seguinte forma:
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