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Circular n.º 19/2021 Errar é humano? 
Errar ensina alguma coisa? 

 

É uma “desculpa”, e não mais do que isso, com barbas, o dito popular: 

errar é humano! – Pois, pode ser verdade, mas os erros podem, e normalmente acontece, 

prejudicar outrem, de qualquer forma: e isso, já não é humano… 

Os “erros” na indústria traduzem-se em avultados prejuízos para o 

Empregador, e não só: em matéria-prima estragada; produto acabado com defeito, logo, vai 

para o lixo; esforço de terceiros desperdiçado; energia gasta, para nada; cliente insatisfeito, 

etc.. É só prejuízo! 

Um famoso guru da “gestão” proferiu um dia uma frase bombástica, 

dizendo: “Ninguém pode aprender se não cometer erros”. Admitir isto, sem limites, é uma 

falácia. Raramente se aprende com os erros. Porque, normalmente, os erros derivam da falta 

de atenção; da falta de zelo; da negligência.  

Se a conhecida frase: errar é humano, fosse verdadeira, então não se 

compreenderia que um dos deveres dos trabalhadores, será: exercer a sua função com zelo e 

diligência; ou, como diz  a al. c), n.º 1, art.º 128, Código Trabalho (CT),  

“ 1 – Sem prejuízo de outras obrigações, o trabalhador deve: 

… 

c) – Realizar o trabalho com zelo e diligência”.  

Naturalmente, é desculpável errar, mas não sempre. É que o “erro” é 

contagioso; e, depois, se se fechar os olhos ao erro, qualquer um se considera autorizado a 

invocar esse tratamento para os próprios erros, e seja qual for o motivo. Será desculpável 

que um trabalhador erra porque,  

Mandado trabalhar para uma máquina, não lhe foi dada formação 

para o efeito; ou, não ter a mesma anexada instruções para a sua utilização, --- al. b), n.º 2, 

art.º 13, da Lei n.º 102/2009, de 10 Setembro. Mas,  

O erro já não será desculpável se for fruto da imprudência, falta de 

zelo ou diligência. Se assim não fosse, não se compreenderia que a Lei n.º 98/2009, 4 

Setembro, que trata da reparação dos acidentes de trabalho, tenha considerado na al. b), do 

n.º 1, art.º 14, que se considere descaracterizado como acidente de trabalho, o que:  

“ b) – Provier exclusivamente de negligência grosseira do sinistrado”.  

ou, ainda com mais pertinência que se considere como uma justa causa, para a aplicação da 

decisão de despedimento do trabalhador, --- preenchidas as restantes condições, claro ---, 

como prevê a al. d), n.º 2, do art.º 351, Código Trabalho, o  
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“ d) – Desinteresse repetido pelo cumprimento, com a diligência devida, de obrigações 

inerentes ao exercício do cargo ou posto de trabalho”.  

Errar, e porque se errou, não deve ser considerado, sem outras 

circunstâncias atendíveis e invocáveis, como uma atenuante.  

Há quem diga que, com o errar, nunca ninguém aprendeu nada. Será 

um exagero. Mas, o oposto também o será. O erro não se deve deixar passar, impune. O que 

não quer dizer que deva ser objecto de sanção… exemplar. Mas, justifica uma advertência, 

uma chamada de atenção, de preferência imediata; quanto mais não seja, para memória 

futura.  

Aprender com os erros nem sempre é positivo. É que, se for seguida 

esta via, torna o homem, o trabalhador, --- e todos nós, de uma forma ou outra o somos, 

embora haja umas “luminárias” por aí que julguem que só trabalha quem veste fato de 

macaco ---, insensíveis; a tendência será persistir no erro; não reparando nas 

consequências: para o empregador; para os colegas de trabalho; para os clientes, etc.. 

Errar é humano é tão verdadeiro como este outro brocado: homem 

prevenido, vale por dois. No caso do trabalho, a prevenção é agir com atenção, prudência, 

zelo e diligência. Daí,  

Não permita na sua organização empresarial que o erro passe impune. 

O erro é uma anomalia de procedimento e terá sempre na sua génese uma falta qualquer de 

atenção, previsão, prudência. Daí, advirta, chame a atenção, logo que detecte um erro; 

persistindo o mesmo, actue por escrito, deixe registo, para memória futura, que o 

trabalhador insiste no erro, e que isso prejudica os outros; e, até ele próprio. Como se diz na 

tropa: conhaque é conhaque; serviço é serviço. Em serviço, a trabalhar, o trabalhador tem 

por obrigação não errar; obrigações profissionais, pois como diz o art.º 128, Código 

Trabalho, são suas obrigações: 

“ c) Realizar o trabalho com zelo e diligência; 

e) Cumprir as ordens e instruções do empregador respeitantes a execução ou 

disciplina do trabalho; 

g) Velar pela conservação e boa utilização de bens relacionados com o trabalho”. 

 e, como sublinha o n.º 2, desse art.º 128,  

“ 2 - O dever de obediência respeita tanto a ordens ou instruções do 

empregador como de superior hierárquico do trabalhador, (…)”. 


