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RESUMO 

 

 

As estatísticas mundiais de acidentes de trabalho, divulgadas pela OIT, refletem a 
presença, no meio ambiente de trabalho, dos riscos concretos da modernização 
simples e dos riscos abstratos da modernização tardia. Os números extraídos dessa 
organização demonstram que o Brasil figura entre os países campeões em lesões 
no trabalho. A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XXII, prevê, dentro 
outros direitos que visem a melhoria da condição social do trabalhador, a redução 
dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 
segurança. Essa normativa está disciplinada na portaria 3.214/78, através das NR,s 
– Normas Regulamentadoras. Quando o insucesso no controle de tais riscos resulta 
em ações de reparação civil, o julgador trabalhista lida com o embate de duas 
teorias. A subjetiva, constante no artigo 7º, XVIII da Constituição Federal, que limita 
o direito de reparação aos danos ao requisito da prova de culpa do empregador. E a 
objetiva, prevista no § único do artigo 927 do Código Civil, determinando a obrigação 
de reparação do dano, independentemente de culpa, nas situações previstas em lei 
ou quando a natureza da atividade apresentar risco aos direitos de outrem. Assim, 
diante dessas considerações, a presente tese tem como objetivo geral propor ao 
intérprete a análise dos acidentes de trabalho, enquanto danos ambientais, sob a 
ótica da normativa constitucional e infraconstitucional do Direito Ambiental, 
superando o fechamento semântico das atuais teorias aplicadas na reparação desse 
dano, dando ênfase, em especial a discussão da (in)definição de atividade com 
natureza de risco. A presente tese utiliza os métodos de procedimento comparativo e 
histórico, de modo a estabelecer relações e análises dentro da historicidade 
vinculada aos aspectos dos riscos ambientais, dos acidentes de trabalho enquanto 
danos ambientais, do direito de reparação civil, do meio ambiente de trabalho 
enquanto espécie do meio ambiente latu sensu, até o efetivo reconhecimento do 
direito de reparação através da teoria objetiva ambiental. A pesquisa adota o método 
de abordagem hipotético-dedutivo, apresentando evidências teóricas, indo dos 
aspectos gerais aos mais específicos, construindo o aporte teórico que permitiu 
confirmar e ou refutar as hipóteses preliminarmente formuladas e apresentadas 
como possibilidades de resolução do problema. O tipo de pesquisa desenvolvido, de 
natureza qualitativo-exploratória, associado à técnica da revisão e análise 
bibliográfica, contemplando a consulta em referências diversificadas, permitiu a 
construção dos resultados apresentados na pesquisa, especialmente a proposta da 
análise dos acidentes de trabalho enquanto danos ambientais. Assim, a pesquisa 
identifica que os acidentes de trabalhos ocorrem num meio ambiente artificial e, 
quando resultam em danos, estes são ambientais, devendo, portanto, sua reparação 
ser analisada sob a ótica do direito ambiental, uma vez que o objeto de tutela deste 
é o direito à vida em todos os ambientes. A tese materializa uma construção teórico-
conceitual para sustentar a premissa de que deve-se superar a discussão da 
(in)definição de atividade de risco, uma vez que o risco provocado é inerente ao 
meio ambiente de trabalho, podendo se apresentar como risco concreto ou abstrato.  
 
Palavras-chave: Meio Ambiente de Trabalho. Risco. Danos. Responsabilidade Civil.  
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ABSTRACT 
 
 

 The world statistics on accidents at work, publsihed by the ILO, reflect the presence 
of real risks of simple modernization and abstract risks of late modernization in the 
work environment. The numbers obtained from this organization show that Brazil is 
among the countries which show the highest rate of work injury. Article 7th from the 
Federal Constituição, section XXII, foresees, among other rights that aim the 
worker’s social condition, the reduction of risks which are intrinsic at work by means 
of health, hygiene and safety norms. This norm is included in section 3.214/78 
through the RNs – Regulatory Norms. When the failure to control such risks results in 
civil responsibility actions, the labor judging person deals with the brunt of two 
theories. The subjective one, in article 7th, XVIII of the Federal Constitution limits the 
right to repair the injury to the worker’s fault proof requirement. And the objective 
one, foreseen in § unique of article 927 of the Civil Code, determines that the injury 
repair is compulsory, regardless of fault in situations provided by law or when the 
type of the activity shows risks to the other’s rights. Therefore, before these 
considerations, the objective of this dissertation is to propose to the interpreter the 
analysis of work accidents while environmental injuries, under the point of view of the 
constitutional and infraconstitutional norm of the Environmental Right, overcoming 
the semantic closure of the current theories used towards this injury, emphasizing the 
discussion of (in)definition of the activity whose nature is risk. This present 
dissertation uses comparative and historical procedure methods in order to establish 
relations and analysis within the history linked to aspects of environmental risks, work 
accidents while environmental injury, the right to civil repair, the work environment 
while species of the environment latu sensu to the effective recognition of the right to 
repair through the environmental objective theory. This research uses the 
hypothetical-deductive method of apporach, showing theoretical evidences, from 
general to more specific aspects, bulding the theoretical contribution that allowed to 
confirm and/or to refute the hypotheses preliminarily formulated and presented as 
problem resolution possibilities. Through this qualitative-exploratory research, 
associated with the bibliographical analysis and review technique, considering the 
search for diversified references, it was possible to build the results herein presented, 
mainly the proposal of the work accidents analysis while environmental injuries. 
Thus, this work demonstrates that work accidents occur in an artificial environment 
and result in environmental injuries. Yet, they must be evaluated under the point of 
view of the environmental right, since its object of custody is the right to life in every 
environment. This dissertation turns the theoretical-conceptual construction real to 
support the idea that the discussion of (in)definition of the risk activity must be 
overcome, since the risk provoked is intrinsic to the work environment, and may 
present as real or abstract risk. 
  
Key-words: Work Environment. Risk. Injury. Civil Responsibility.  
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RESUMEN 
 
 

Las estadísticas mundiales de los accidentes industriales, publicado por la OIT 
reflejan la presencia en el ambiente de trabajo, los riesgos específicos de la 
modernización simple y riesgo abstracto de finales de modernización. Los números 
sorteados esa organización muestran que Brasil está entre los países en los 
campeones de las lesiones de trabajo. La Constitución Federal, en el artículo 7, 
artículo XXII proporciona, dentro de otros derechos dirigidos a mejorar la condición 
social del trabajador, lo que reduce los riesgos inherentes al trabajo, a través de la 
salud, higiene y seguridad. Esta normativa es disciplinado en el vestíbulo 3.214 / 78, 
a través de la NR, s - Normas reguladoras. Cuando la falta de control sobre los 
mismos riesgos que dan lugar a acciones de reparación civil, el juez de trabajo se 
ocupa del choque de las dos teorías. Subjetiva, contenida en el artículo 7, XVIII de la 
Constitución Federal, lo que limita el derecho de reparar el daño a la exigencia de 
culpa del empleador la prueba.  
Y el objetivo previsto en el artículo 927 § única del Código Civil, la determinación de 
la obligación de reparación, independientemente de la culpa, en los casos previstos 
por la ley o cuando la naturaleza de la actividad presente un riesgo para los 
derechos de los demás. Por lo tanto, a la vista de estas consideraciones, esta tesis 
tiene como objetivo general para proponer el análisis intérprete de accidentes, 
mientras que el daño ambiental, desde la perspectiva de las normas constitucionales 
e infra-constitucionales de la legislación ambiental, superando el cierre semántico de 
las teorías actuales aplicados en la reparación de dicho daños, haciendo especial 
hincapié en la discusión de la (in) definición de la naturaleza en peligro la actividad. 
Esta tesis utiliza los métodos de procedimiento comparativo e histórico, con el fin de 
establecer relaciones y análisis dentro de la historicidad relacionado con los 
aspectos de los riesgos ambientales de los accidentes como el daño ambiental, el 
derecho a la reparación civil, el entorno de trabajo como especie ambiente sentido 
amplio centro, para el reconocimiento efectivo del derecho de reparación a través de 
la teoría objetiva del medio ambiente. La investigación utiliza el método hipotético-
deductivo de enfoque, con la evidencia teórica, que van desde aspectos generales a 
los más específicos, la construcción del marco teórico que permite y confirmar o 
refutar la hipótesis preliminares y presentado como posibilidades de resolución del 
problema. El tipo de investigación desarrollado, la naturaleza cualitativa y 
exploratoria, relacionada con la revisión del análisis técnico y bibliográfico que cubre 
las consultas variadas referencias, permitió la construcción de los resultados 
presentados en la encuesta, en especial la propuesta para el análisis de los 
accidentes de trabajo mientras que el daño ambiental. Por lo tanto, la investigación 
identifica que los accidentes de trabajo se producen en un ambiente artificial y, 
cuando den lugar a daños, estos son el medio ambiente, y por lo tanto puede ser 
reparado por ser analizados desde el punto de vista de la legislación ambiental, ya 
que el objeto de esta tutela es el derecho a la vida en todos los ambientes. La tesis 
se materializa una construcción teórica y conceptual para apoyar la premisa de que 
hay que superar la discusión de la (in) definición de actividad de riesgo, ya que el 
riesgo causado es inherente al entorno de trabajo, que puede presentarse como un 
riesgo concreto o abstracto. 
 
Palabras clave: entorno de trabajo. Riesgo. Daños. Responsabilidad civil. 
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A redução do ser humano à condição de homo economicus1 para atender as 

idealizações de um processo produtivo que visa unicamente o “desenvolvimento” 

econômico é, para Amartya Sem, o resultado, dentre outros motivos, do avanço 

acelerado e do conhecimento científico tecnológico proporcionado pela globalização. 

Novas tecnologias resultam em novos produtos e novas formas de produção. 

Consequentemente, as constantes alterações dos processos produtivos implicam 

em velhos e novos riscos no meio ambiente de trabalho. 

Dessa forma, o tema que esta investigação se propõe a tratar é constituído de 

três elementos essenciais à construção de uma tese: originalidade, relevância e 

viabilidade.2 Para tanto, utilizando-se de dois, dos principais autores das teorias 

sociais do risco, o meio ambiente de trabalho será estudado a partir da concepção 

dos riscos provocados, os quais, de acordo com a teoria de Giddens, são resultados 

da interferência do homem no meio ambiente. Tais riscos, na visão de Beck, que 

antes decorriam da modernidade simples, apresentando-se concretamente, hoje, na 

modernidade tardia, passam a se apresentar de forma abstrata.  

As necessidades de aperfeiçoamentos das empresas, para competir com uma 

economia globalizada, exige medidas de reestruturação do modo de produção. A 

sobrevivência e o ganho de competitividade aliado a inovação e criação de novos 

produtos são acompanhados, por vezes, da precarização da saúde e da própria vida 

no meio ambiente de trabalho. Essa realidade é constata pela Organização 

Internacional do Trabalho, através de um levantamento estatístico de acidentes de 

trabalho, que será apresentado no primeiro capítulo. Muitos desses acidentes, ainda 

decorrentes dos riscos concretos e outros, por sua vez, frutos das novas tecnologias 

inseridas diariamente no meio ambiente de trabalho, tais como novas substâncias 

químicas, cujos efeitos ainda são desconhecidos, novos programas em rede que 

exigem ilimitada capacidade intelectual levando o trabalhador a sobre jornadas e 

extrema fadiga mental e demais riscos cujos efeitos ainda não foram estudados, 

mas que impactam no índice de adoecimentos e mortes. 
                                                        
1SEM, Amartya. As pessoas em primeiro lugar: a ética do desenvolvimento e os problemas do 
mundo globalizado. Amartya Sem e Bernardo Kliksberg; tradução BernanrdoAjzemberg, Carlos 
Eduardo Lins da Silva. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p.391. 
2 CASTRO, C. M. Memórias de um orientador de tese: um autor relê sua obra depois de um quarto de 
século. In: BIANCHETTI, L.; MACHADO, A. M. N. (Eds.). A bússola do escrever: desafios e 
estratégias na orientação de teses e dissertações. Florianópolis: UFSC/Cortez, 2002. p. 120. 
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Essa realidade, também enfrentada no Brasil e comprovada através do 

levantamento da OIT, desagua no Poder Judiciário através de ações de 

responsabilidade civil em busca da reparação dos danos sofridos nos acidentes de 

trabalho. A resposta do julgador, a essas demandas, num primeiro momento, 

baseava-se, unicamente, na teoria subjetiva, constante no artigo 7º, XVIII da 

Constituição Federal, a qual limita o direito de reparação dos danos ao requisito da 

prova de culpa do empregador. Já, num segundo momento, parcela dos interpretes 

trabalhistas perceberam a possibilidade de responder a demanda através da 

responsabilidade objetiva extraída da norma do § único do artigo 927 do Código 

Civil, o qual determinando a obrigação de reparação do dano, independentemente 

de culpa, nas situações previstas em lei ou quando a natureza da atividade 

apresentar risco aos direitos de outrem. 

Assim, a problemática da presente pesquisa reside na atual discussão 

jurisprudencial e doutrinária em torno da aplicabilidade dessas teorias. Uma tendo a 

culpa do agressor como requisito essencial para o direito de reparação e, a outra, 

por sua vez, pautada na natureza do risco da atividade, muito embora a atividade de 

risco não tenha sido definida pelo legislador.  

Ocorre que tal discussão tem gerado entendimentos restritivos de direito. 

Primeiramente, pelo fato de condicionar o direito de reparação de um dano, que 

afronta o direito à saúde e a vida, ao requisito de culpa do agressor. Num segundo 

momento, o caráter restritivo de direito é evidenciado quando o julgador tenta 

determinar, segundo seu entendimento, quais atividades terão natureza de risco, 

uma vez que essa condicionante está abordada na condição de cláusula geral.  

Constitucionalmente, o direito ao meio ambiente equilibrado encontra 

fundamento no artigo 225, estabelecendo proteção ao meio ambiente natural, 

artificial, cultural e patrimônio genético. Ainda, o constituinte tutelou o direito ao meio 

ambiente de trabalho equilibrado no art. 200, VIII, e, ao determinar, no artigo 225, 

que o meio ambiente é “bem de uso comum do povo essencial à sadia qualidade de 

vida”, relacionou a saúde, enquanto qualidade de vida, diretamente ao equilíbrio do 

meio ambiente em que o homem convive. Por fim, em seu artigo 7º, inciso XXII, a 

carta magna prevê, dentro outros direitos que visem a melhoria da condição social 

do trabalhador, a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 

saúde, higiene e segurança.  
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Diante disso, essa pesquisa admite três possíveis hipóteses como respostas 

ao problema investigado: (a) o acidente de trabalho deve ser compreendido como 

dano ambiental e, para tanto, reparado sob a ótica da normativa ambiental; (b) 

havendo resistência do intérprete em considerar o acidente de trabalho como dano 

ambiental, também não mais se sustenta, na busca de sua reparação, a teoria 

subjetiva como resposta adequada à constituição; (c) não mais se sustenta 

condicionar a reparação, quando do uso da teoria objetiva, a necessidade do 

intérprete “entender” se determinada atividade apresenta natureza de risco ou não, 

dado que, este, é intrínseco ao meio ambiente de trabalho, por ser risco provocado 

pelo homem, guardadas as proporções, ele sempre se fará presente. 

Isso posto, o objetivo geral da presente tese é propor a compreensão do 

acidente de trabalho enquanto dano ambiental. Para tanto, parte-se do conceito 

constitucional de meio ambiente de trabalho, enquanto meio ambiente artificial, 

como espécie de meio ambiente latu sensu. A proposta perpassa pela normativa 

constitucional e infraconstitucional de Direito Ambiental, através da análise de seus 

princípios e normas, analisando-se, em especial, a vida enquanto objeto a ser 

tutelado. A pesquisa, no entanto, pretende ir além. A compreensão do risco no meio 

ambiente de trabalho faz-se necessária para dirimir as incertezas jurisprudenciais e 

doutrinárias sobre quais atividades apresentam ou dispensam tal natureza. 

Assim, a pesquisa pretende cumprir com os seguintes objetivos específicos: 

(i) compreender os efeitos da globalização na reestruturação produtiva, analisando, 

através das estatísticas da OIT, a presença de riscos provocados, concretos ou 

abstratos no meio ambiente de trabalho; (ii) examinar a previsão constitucional do 

direito à saúde e ao meio ambiente de trabalho equilibrado; (iii) estudar a 

responsabilidade civil nos acidentes de trabalho; (iv) mapear os princípios 

ambientais e de direito do trabalho aplicáveis ao tema estudado; (v) analisar o objeto 

de proteção jurídica do direito ambiental, propondo a apreciação do direito de 

reparação do acidente de trabalho, enquanto dano ambiental, através da normativa 

ambiental, discutindo-se a natureza de risco da atividade. 

Acompanhado da relevância, o tema é indispensável para a ciência do Direito, 

o que atribui viabilidade à pesquisa, ao promover o estudo crítico do tema do direito 

à reparação nos danos sofridos no meio ambiente de trabalho, acidentes de 

trabalho. Especialmente no que diz respeito ao caráter restritivo do direito, dada a 
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normativa usada atualmente pelo julgador trabalhista, condicionando o direito de 

reparação da lesão à vida a obrigatoriedade de existência de culpa do empregador 

ou, ainda, ao condicionante de atividade com natureza de risco. A pesquisa pretende 

ir além: demonstrar a natureza jurídica do dano acidente de trabalho, situando o 

ambiente de sua ocorrência e através do caráter universalizante do direito, 

superando a discussão de duas teorias fechadas que reinam sobre a matéria. 

Para desenvolver a investigação sugerida nesta tese, dentre os métodos de 

pesquisa, serão utilizados os métodos de procedimento comparativo e histórico, de 

modo a estabelecer relações e análises dentro da historicidade vinculada aos 

aspectos dos riscos ambientais, dos acidentes de trabalho enquanto danos 

ambientais, do direito de reparação civil, do meio ambiente de trabalho enquanto 

espécie do meio ambiente latu sensu, até o efetivo reconhecimento do direito de 

reparação através da teoria objetiva ambiental. Com isso, a pesquisa utilizará o 

método de abordagem hipotético-dedutivo, apresentando evidências teóricas, 

partindo de aspectos gerais aos mais específicos, de modo a confirmar e refutar as 

hipóteses preliminarmente formuladas e apresentadas enquanto possibilidades de 

resolução do problema. Assim, o tipo de pesquisa desenvolvido tem natureza 

qualitativo-exploratória, e a técnica ficará limitada à análise bibliográfica em fontes 

primárias e secundárias. 

Necessário salientar que o presente estudo desenvolvido está diretamente 

alinhada com o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da 

Universidade Estácio de Sá, vinculando-se à área de concentração de “Direito 

Público e Evolução Social”, que possui como linhas condutoras o Direito 

Constitucional e a teoria dos direitos fundamentais, promovendo investigações 

conjuntas das dimensões processual e material do Direito, ocupando-se da doutrina 

contemporânea, dos julgados atuais, da historicidade do Direito, da fundamentação 

dos direitos e, neste passo, da própria Constituição. 

A presente pesquisa, por tratar de Direito Ambiental, é absorvida no campo de 

pesquisas e orientações do Prof. Dr. Nilton Cesar Flores. Ainda, esta tese filia-se às 

investigações desenvolvidas na linha de pesquisa de “direitos fundamentais e novos 

direitos”, com teorias contemporâneas que se colocam como possibilidades de 

novos direitos, inclusive, através da reformulação de conceitos. 
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O desenvolvimento da pesquisa estruturou-se em cinco capítulos. No 

primeiro, intitulado “Meio ambiente de trabalho globalizado e risco”, será traçado o 

marco teórico do risco, para, a partir dele, poder analisar os efeitos da globalização 

no meio ambiente de trabalho, em especial na reestruturação produtiva. Nesse 

capítulo serão buscados dados da OIT para compreender a realidade dos acidentes 

de trabalho, tanto em perspectiva mundial quanto nacional, e sopesa-los sob a 

perspectiva do risco provocado, de Guiddens, sejam decorrentes da modernidade 

simples ou tardia de Beck.  

Já no segundo capítulo, “Meio ambiente de trabalho e saúde: o direito ao 

equilíbrio”, será analisado o contexto histórico e constitucional do meio ambiente de 

trabalho, bem como sua interface histórica com o direito constitucional à saúde no 

meio ambiente de trabalho. 

Por sua vez, o terceiro capítulo, “Meio ambiente de trabalho e princípios”, 

mapeará os principais princípios trabalhistas aplicados ao presente tema. Também, 

serão levantado os princípios ambientais, latu sensu, para compreender se, por 

vezes, em matéria de meio ambiente de trabalho, o poder judiciário interpreta a 

legislação de forma limitativa, não ponderando esse meio como espécie do gênero 

meio ambiente latu sensu, omitindo-se, assim, de proteger efetivamente a espécie 

humana ao não punir o desequilíbrio desse local, dado que o julgador ainda 

encontra-se atrelado ao demasiado positivismo jurídico, devido sua incapacidade de 

aprofundar os  princípios jurídicos.  

O quarto capítulo, intitulado “Responsabilidade civil nos acidentes de 

trabalho”, abordará a atual forma de apresentação de respostas pelos tribunais 

trabalhistas, nas ações de reparação civil por danos decorrentes dos acidentes de 

trabalho. Serão analisadas as teorias aplicadas, atualmente, pelos julgadores, 

através de decisões do Tribunal Superior do Trabalho.  

E, por fim, o quinto capítulo, intitulado “A resposta constitucionalmente correta 

ao dano ambiental acidente de trabalho” analisará a concepção da inserção legal do 

meio ambiente de trabalho dentro do conjunto geral de meio ambiente latu sensu, 

estudando o objeto de proteção jurídica deste, bem como o acidente de trabalho 

enquanto dano ambiental e sua reparação sob a perspectiva da teoria objetiva, 

compreendendo a natureza do risco. 
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Ressalta-se, por fim, conforme será demonstrado no terceiro capítulo, a 

gravidade dos “entendimentos” díspares dos julgadores trabalhistas, em dano de 

natureza ambiental, que diz respeito a vida da espécie homem. A atual conjuntura 

de julgados demonstra a liberdade de discricionariedade do judiciário trabalhista. 

Sobre esta, vale enobrecer a escrita de Streck, ao referi-la como ausência de 

“controle” na interpretação e nas decisões resultante em decisionismos, em que os 

julgadores, definem qual a solução adequada a cada caso, o que, por vezes, decorre 

de individualismos e subjetivismos, pautados em convencimentos próprios, 

reproduzindo decisões arbitrárias,3 contrárias ao objetivo maior da Constituição 

Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 MEIO AMBIENTE DE TRABALHO GLOBALIZADO E RISCO 

 

                                                        
3 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica, neoconstitucionalismo e o “problema da discricionariedade dos 
juízes”. Disponível em: Acesso em: 26 jul. 2010, p. 9-10 



21 
 

Em 2013, ao divulgar a estatística de 2 milhões de trabalhadores mortos por 

ano, a OIT alertou para as mudanças tecnológicas, sociais e estruturais no meio 

ambiente de trabalho mundial. Decorrentes da rápida globalização, essas 

transformações não estariam a suscitar somente os desafios dos velhos riscos, mas, 

sim, o surgimento de novos que emergem das inovações em tecnologias, 

promovendo perigos desconhecidos no local de trabalho.4 

A premissa de Giddens é de que a globalização é um caminho sem volta, 

portanto, ela não é um incidente passageiro na vida do homem. É uma mudança das 

próprias circunstâncias em que vive, definindo a sua atual existência.5  Assim, sendo 

a globalização uma conjuntura experimentada em todos os meios, seu reflexo 

também é sentido no modo e ambiente em que o homem labora.  

Para a OIT, constantemente surgem novos riscos no meio ambiente de 

trabalho. Resultantes das mudanças tecnológicas e sociais, são exacerbados pelos 

efeitos da globalização. Além dos perigos tradicionais, a Organização Mundial do 

Trabalho declara que o mundo do trabalho de hoje está repleto de novas ameaças, 

tais como o aumento dos casos de perturbações da saúde e milhões de 

trabalhadores expostos a novas ameaças, sem recursos ou sistemas de proteção e 

segurança, dado o desconhecimento dos efeitos dos novos agentes ambientais.6 

As obrigações de aperfeiçoamentos e inovação na concepção de produtos 

modernos e diferenciados, para acompanhar a concorrência do desenvolvimento 

global, têm gerado todo tipo de risco para o trabalhador em seu meio ambiente de 

trabalho. Muito embora as estatísticas trazidas no decorrer desse capítulo 

demonstrarão que o direito ao meio ambiente de trabalho equilibrado ainda enfrenta 

a problemática dos riscos tradicionais.  

Para Beck, na sociedade industrial clássica, (modernização simples), os 

riscos eram previsíveis, (riscos concretos). Já na sociedade de risco (modernidade 

                                                        
4Disponívelem:<http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/gender/doc/safeday2013%20final_1
012.pdf.> Acesso em 06.01.15. 
5 GIDDENS, Anthony. O Mundo na Era da Globalização. Tradução: Saul Barata. Editorial Presença: 
Lisboa, 2000, p. 29. 
6 OIT, Organização Internacional do Trabalho. A Prevenção das Doenças Profissionais. Edição: 
Abril 2013. Tradução: ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho, p.8. Disponível em 
<http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/gender/doc/safeday2013%20final_1012.pdf.> 
Acesso em 06.01.15 
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tardia) surgem riscos invisíveis (riscos abstratos), traçados no futuro, exigindo das 

ciências a capacidade de os reconhecer para enfrentá-los.7   

Ilustração I: Caracterização do risco em Beck 

 

Segundo a teoria de Beck, os riscos e ameaças atuais diferenciam-se de seus 

equivalentes medievais, essencialmente por conta da globalidade de seu alcance e 

de suas causas modernas. Os riscos da modernização são, para o autor, “um 

produto de série do maquinário industrial do progresso, sendo sistematicamente 

agravados com seu desenvolvimento ulterior”8. 

Já Giddens entende que a melhor maneira de esclarecer o que se passa é 

estabelecer uma distinção entre dois tipos de risco, o risco exterior e o risco 

provocado. O risco exterior é aquele que aparece de fora, das imposições da 

tradição ou natureza. Já o risco provocado, para o autor, é o criado pelo homem e 
                                                        
7 GIDDENS, Anthony. O Mundo na Era da Globalização. Tradução: Saul Barata. Editorial Presença: 
Lisboa, 2000, p. 29. 
8 BECK, Ulrich. Sociedade de risco. Rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião 
Nascimento. São Paulo: Ed.34, 2010, p.26. 
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resultante do impacto do atual desenvolvimento tecnológico sobre o meio ambiente. 

Inclusive, o risco provocado pode se referir a situações de que ainda não se tem 

experiência histórica.9 Ademais, este não afeta apenas a natureza, ou aquilo que 

costumava ser a natureza, igualmente atinge outras áreas da vida.10 

Ilustração II: Caracterização do risco em Giddens 

 

Sejam, os riscos, na visão de Beck, decorrentes da modernização simples ou 

tardia ou, na teoria de Giddens, exteriores ou provocados, o fato é que de “acordo 

com seu feitio, eles ameaçam a vida no planeta, sob todas as suas formas”11. Assim, 

faz-se necessário compreender os efeitos da globalização no meio ambiente de 

trabalho e os riscos a este inerentes. 

 

2.1 Da globalização à reestruturação produtiva  

 

                                                        
9 GIDDENS, Anthony. O Mundo na Era da Globalização. Tradução: Saul Barata. Editorial Presença: 
Lisboa, 2000, p. 34 
10 GIDDENS, 2000. Ibidem p. 35-36. 
11 BECK, Ulrich. Sociedade de risco. Rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião 
Nascimento. São Paulo: Ed.34, 2010, p.26. 
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A globalização é traduzida no aprofundamento da interação entre países nos 

aspectos econômicos, sociais, culturais e políticos. As mudanças decorrentes desse 

processo foram sentidas em todos as regiões, ainda que em diferentes graus. Surgiu 

como um processo “hegemônico num vasto e intenso campo de conflitos”12, no qual 

todos os processos interligam-se de modo complexo, trazendo consequências, 

sejam positivas ou negativas, ganhando ênfase, também, nas dinâmicas produtivas. 

Capra menciona que no decorrer da última década do século XX, cresceu 

entre os homens de todas as classes sociais a percepção de que um novo mundo 

estava aparecendo, um mundo amoldado pelas inovações tecnológicas, novas 

estruturas sociais, nova economia e cultura. Para o autor, o termo empregado para 

explicar as grandes mudanças e o movimento, aparentemente irresistível, percebido 

no mundo foi “globalização”.13 

No campo da economia, a globalização gerou profundas alterações, ao 

permitir a expansão do capitalismo e a livre concorrência de mercados e mão de 

obra em prol do desenvolvimento. Esse movimento é decorrente dos avanços 

tecnológicos da informática e das comunicações que permitiram alterações na 

dimensão produtiva e a realização de transações financeiras, em tempo real, em 

mercados até então considerados distantes e não competitivos. 

Sobre a economia globalizada Giddens enfatiza: 

 

Na nova economia eletrônica global, gestores de fundos, bancos, empresas, 
sem esquecer milhões de investidores a título pessoal, podem transferir 
grandes somas de capitais com o simples carregar num botão. E, ao fazê-
lo, podem desestabilizar economias que pareciam sólidas como 
granito(...).14 

 

Para Giddens a globalização vai muito além da economia. Menciona que a 

globalização é política, tecnológica e cultural, além de econômica e que, acima de 

tudo, tem sido influenciada pelo progresso nos sistemas de comunicação.15  No 

entanto, alerta para “um mundo de transformações, que afetam quase tudo que 

                                                        
12 SANTOS, Boaventura de Souza (org). A globalização e as ciências sociais. São Paulo: Cortez, 
2002, p. 72. 
13 CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas: ciência para uma vida sustentável. Tradução: Marcelo 
Brandão Cipolla. São Paulo: Cultrix, 2005, p.142. 
14 GIDDENS, Anthony. O Mundo na Era da Globalização. Tradução: Saul Barata. Editorial 
Presença: Lisboa, 2000, p. 21 
15 GIDDENS, 2000. Ibidem p. 22 



25 
 

fazemos”. E seja para “melhor ou para o pior, estamos a ser empurrados para uma 

ordem global que ainda não compreendemos na sua totalidade, mas cujos efeitos já 

se fazem sentir em nós”.16 

Santos acena que a globalização econômica é amparada pelo consenso 

econômico neoliberal, cuja novidade é a restrição drástica à regulação do Estado na 

economia.17 Assim, a estrutura da economia capitalista avança do espaço nacional 

para um mundo sem fronteiras, em que a referência para ações estratégicas de 

desenvolvimento não se limitam a soberania dos territórios, mas, sim, a livre 

concorrência de mercados a nível mundial, impactando, diretamente, no modo 

produtivo.  

Foi diante do processo da globalização, que o Estado partilhou da nova 

economia política “pró-mercado”, submergindo a sua centralidade clássica de 

exclusividade de iniciativa econômica e teve sua competência de controle corroída 

pela intensificação de interações que atravessaram as fronteiras e as práticas 

transnacionais.18 

Nesse sentido, Chesnais manifesta: 

 

A perda, para a esmagadora maioria dos países capitalistas, de boa parte 
de sua capacidade de conduzir um desenvolvimento parcialmente 
autocentrado e independente; o desaparecimento de certa especificidade 
dos mercados nacionais e a destruição, para muitos Estados, da 
possibilidade de levar adiante políticas próprias, não são conseqüências 
mecânicas da globalização [...]. Sem a interferência política ativa dos 
governos que aceitaram não resistir a eles, e sem a implementação de 
políticas de desregulamantação, de privatização e de liberalização do 
comércio, o capital financeiro internacional e os grandes grupos 
multinacionais não teriam podido destruir tão depressa e tão radicalmente 
os entraves e freios à liberdade deles se expandirem à vontade e de 
explorarem os recursos econômicos, humanos e naturais, onde lhes for 
conveniente.19 

 
Capra menciona que, com a globalização, o ambiente econômico das 

empresas muda com incrível celeridade, de modo que os mercados sofrem rápida 

desregulamentação e as incessantes fusões e aquisições traçam radicais mudanças 
                                                        
16 GIDDENS, Anthony. O Mundo na Era da Globalização. Tradução: Saul Barata. Editorial 
Presença: Lisboa, 2000, p. 19 
17 SANTOS, Boaventura de Sousa. A Globalização e as Ciências Sociais. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 
2002, p. 31. 
18 SANTOS, 2002. Ibidem p. 38. 
19 CHESNAIS, François. A Mundialização do Capital. Tradução de Silvana FinziFoá. São Paulo: 
Xamã, 1996, p. 34. 
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estruturais e culturais às empresas envolvidas, “mudanças que ultrapassam a 

capacidade de compreensão das pessoas e assoberbam tanto os indivíduos quanto 

as próprias organizações”.20 Ou seja, a interferência dos Estados limita-se a adoção 

de políticas de liberalização e desregulamentação dos mercados de produção. No 

âmbito específico do mercado de trabalho, as empresas multinacionais introduziram 

uma política de liberdade de ação em suas condutas e práticas. 

Giddens define globalização como sendo a intensificação de afinidades 

sociais mundiais que juntam lugares afastados de tal modo que os acontecimentos 

locais são condicionados por eventos que ocorrem a muitas milhas de distância e 

vice-versa. 21 Essa dinâmica reflete nas condições laborais, dada a rapidez das 

mudanças do mercado, condicionando o meio ambiente de trabalho à novas 

exigências, permitindo uma ampla análise de riscos. 

O fato é que a ascensão do processo de globalização, iniciado no final do 

século XX e intensificado no século XXI, ampliou as relações além-fronteiras, 

permitiu interações transnacionais de produção e capital, disseminou os meios de 

comunicação a nível mundial, permitiu a facilidade de deslocamento de pessoas e 

promoveu profundas alterações no mercado de trabalho.  

Na visão de Castells, a globalização deu-se através de da revolução 

tecnológica, centrada nas tecnologias da informação que começou a remodelar a 

base material da sociedade em ritmo acelerado.22  Bell escreveu que toda 

sociedade, em 1967, já estava conscientemente comprometida com o crescimento 

econômico, com a elevação do padrão de vida de seu povo e, portanto, com o 

planejamento, direção e controle da mudança social.23 

O encantamento moderno com o progresso - com a vida que pode ser 

“trabalhada” para ser mais satisfatória do que é – ainda não terminou, e não é 

provável que termine tão cedo. A modernidade não conhece outra vida senão a vida 

                                                        
20 CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas: ciência para uma vida sustentável. Tradução: Marcelo 
Brandão Cipolla. São Paulo: Cultrix, 2005, p.110. 
21 GIDDENS, Anthony. Sociology. Oxford: Polity Press, 1990, p. 64. 
22 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.p.39 . 
23 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Trad: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001, 
pg.151. 
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“feita”24, muito embora a manutenção dessa condição é dada com infinitas 

possibilidades, cujos riscos, por muitas vezes, são desconhecidos. 

Proporcional ao processo de globalização e ao desenvolvimento econômico 

são as implicações ocorridas no ambiente de trabalho. Essas transformações que 

ocorrem ao mesmo tempo entre as diferentes áreas, através e além delas, geram 

significativos efeitos. Se o desenvolvimento da economia foi concebido com o 

processo da globalização e permitiu o movimento de expansão do capitalismo, 

graças aos avanços tecnológicos da informática e das comunicações, permitindo 

profundas alterações na dimensão produtiva, por outro lado, surtiu consequências 

que estão refletindo na qualidade de vida no meio ambiente de trabalho. 

Uma das principais características da ascensão do capitalismo, a nível global, 

foi a reestruturação de todo o processo de produção e, esta, se deu, também, em 

consequência do movimento das novas tecnologias de comunicação. A 

reorganização dos processos produtivos foi expressiva. No mesmo nível, também 

surgem as transformações no meio ambiente de trabalho. 

As esteiras rolantes encontradas nas fábricas automobilísticas de Henry Ford, 

em meados de 1913, faziam com que o automóvel fosse deslocado pela fábrica 

enquanto os operários, junto a essas, realizavam seu trabalho em forma de 

“operações padronizadas”, utilizando-se de gestos repetitivos e “robotizados”.  

Também conhecido como fordismo, o antigo método era caracterizado pela 

produção em massa de produtos homogêneos, fragmentação de funções e 

constituição do operário-massa25 que, através de gestos mecanizados, repetidos ao 

esgotamento, não permitiram ao trabalhador quaisquer reflexões aprofundadas ou, 

até mesmo, manifestações e expressões sobre a salubridade daquele meio 

ambiente de trabalho. 

Posteriormente, com o fenômeno da globalização, ocorreram profundas 

alterações em todos os campos da sociedade e, com os avanços tecnológicos da 

informática e da comunicação, o capitalismo disseminou-se de forma global, 

gerando profunda reestruturação na dimensão produtiva, passando de produções 

em massa para uma produção enxuta.  

                                                        
24 BAUMAN, 2001. Ibidem, pg.155. 
25 ANTUNES, Ricardo. Adeus ao Trabalho? Ensaios sobre a Metamorfose e a Centralidade do 
Mundo do Trabalho. 6ª ed. São Paulo: Cortez, 1999, p.17. 
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A elevação do capitalismo a nível global remodelou todo o processo de 

produção. Emerge um novo processo de trabalho, baseado na flexibilização da 

produção, adequado à lógica do mercado, dos seus produtos e padrões de 

consumo. Não mais se sustenta a visão fordista e busca-se um processo rápido e 

vantajoso de produção de mercadorias. 

A produção adquire a estrutura do toyotismo em meados de 1945. 

Caracterizada pela produção enxuta com obtenção da máxima intensidade do 

trabalho e o máximo rendimento da mão de obra. Voltou-se para o mercado global, 

tanto para a conquista de novos espaços quanto para a obtenção da matéria prima e 

fabricação em locais de baixo custo de mão-de-obra, com facilidade de 

desligamentos e novas contratações, conforme as oscilações econômicas. 

A característica do padrão toyotista é o trabalho com um número mínimo de 

trabalhadores temporários sob o regime de horas- extras. Para Antunes, isto explica 

por que um operário da Toyota trabalha aproximadamente 2.300 horas por ano, 

enquanto na Bélgica se trabalha em média 1.550 horas por ano.26 

Importante destacar que as etapas que levaram esse modo de produção ao 

advento foram baseadas na necessidade do trabalhador operar simultaneamente 

várias máquinas, na exigência da empresa responder à crise financeira, aumentando 

a produção sem aumentar o número de trabalhadores, na adoção da técnica 

kanban– produzir apenas o necessário e no melhor tempo.27 

Segundo Antunes, novos arranjos organizacionais foram arquitetados. A 

terceirização passa a ser uma prática alastrada com intenso enxugamento dos 

trabalhadores. Os processos de trabalho, sob o choque das inovações tecnológicas, 

alteram a afinidade do indivíduo com o trabalho e passam a exigir novas 

competências e habilidades. A força de trabalho é comprimida a dominar uma gama 

cada vez mais extensa e múltipla de afazeres, com intuito de elevar a produtividade 

e vencer a concorrência.28 O que evidencia uma drástica transformação no meio 

ambiente de trabalho. 

                                                        
26 ANTUNES, Ricardo. Adeus ao Trabalho? Ensaios sobre a Metamorfose e a Centralidade do 
Mundo do Trabalho. 6ª ed. São Paulo: Cortez, 1999, p.28. 
27 CORIAT, Benjamin. El taller y elrobot: ensayos sobre el fordismo y laproducción em massa 
em la era de la electrónica. España: SigloVeintiuno, 1992, p. 27-30. 
28 ANTUNES, R. Os sentidos do Trabalho – ensaios sobre a afirmação e a negação do 
trabalho. São Paulo: Boitempo Editorial, 2002, pg 12. 
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Desse modo, o modelo de produção enxuta, não apenas na indústria, como 

também no setor de serviços, surge aliado ao imperativo do capitalismo globalizado 

de introduzir novas tecnologias de produção no meio ambiente de trabalho a 

qualquer custo, trazendo, à tona, novos riscos.  

 

As características mórbidas do ambiente econômico em que as empresas 
são forçadas a operar não são elementos isolados, mas sempre 
conseqüências inevitáveis da “nova economia” que se tornou o contexto 
crítico de nossa vida social e empresarial. 29 

 

Ainda, de encontro às significativas alterações no tradicional sistema de 

produção, o mundo vislumbrou a disseminação das empresas multinacionais 

estimuladas pelo avanço da tecnologia global de informações. Organizadas em rede, 

essas empresas buscam centralizar sua administração em polos econômicos 

estratégicos e espalham seus complexos produtivos pelo mundo, de acordo com as 

vantagens obtidas em face das carências apresentadas localmente e 

desmerecendo, por muitas vezes, o meio ambiente, inclusive o do trabalho. 

E é nesse sentido que Mattoso sugere que se por um lado o capitalismo pode 

revolucionar as forças produtivas e impor mudanças nas condições de trabalho e de 

vida dos trabalhadores, movendo-se em um terreno definido por condições 

produtivas e tecnológicas, não é menos verdadeiro que, por outro lado, este 

processo pode dirigir-se através de caminhos insuspeitados.30 

 

A política crescimentista adotada pelo atual governo brasileiro e pela 
maioria dos demais países atende o padrão do mercado. O noticiário diário 
destaca nos índices de crescimento da economia, PIB, uma ostensiva 
estimulada corrida entre países. A ordem é crescer e, de preferência, 
aceleradamente.31 

 

Claro que atingir a meta do ganho no capitalismo globalizado é fator 

determinante para a sobrevivência no mercado. Essa sobrevivência é ditada pela 

aplicação de novas tecnologias, aceleradas formas de produção e custos de 

                                                        
29 CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas: ciência para uma vida sustentável. Tradução: Marcelo 
Brandão Cipolla. São Paulo: Cultrix, 2005, p.138. 
30 MATTOSO, Jorge. A Desordem do Trabalho.  São Paulo: Página Aberta LTDA, 1995, p.74. 
31 LOURENÇO, Daniel Braga. OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Sustentabilidade insustentável? 
In: FLORES, Nilton Cesar. A sustentabilidade Ambiental em suas múltiplas faces. São Paulo: 
Millennium, 2012, pg.287 



30 
 

fabricação menores que os competidores. Por sua vez, a diminuição dos custos é 

regida essencialmente pelo menosprezo a determinados riscos, certos direitos, 

inclusive, ao direito a um meio ambiente de trabalho equilibrado. 

Nas palavras de Sen, a globalização de mercados é, por si só, uma 

abordagem muito imprópria à prosperidade mundial, pois é necessário ir além das 

prioridades que encontram expressão no foco escolhido do capitalismo mundial.32 E 

levanta a seguinte observação à globalização: 

 

A globalização tem muito a oferecer; mas mesmo ao defende-la 
precisamos, sem nenhuma contradição, admitir a legitimidade de muitas das 
questões levantadas pelos que se opõem a ela. (...) as questões éticas e 
humanas que dão origem a esse questionamento exigem uma séria 
reavaliação da adequação dos arranjos institucionais nacionais e globais 
que caracterizam o mundo contemporâneo e dão forma às relações 
econômicas e sociais globalizadas. 33 

 

Sachs questiona no que consiste a globalização e que globalização se quer.34 

Para Giddens a globalização não está a evoluir de modo imparcial, e as suas 

implicações não são totalmente benignas.35 

 

É certo que a nova economia enriqueceu uma elite mundial de 
especuladores financeiros, empresários e profissionais da alta tecnologia. 
Nos níveis mais altos, ocorreu uma acumulação de riqueza sem 
precedentes na história, e o capitalismo global também beneficiou algumas 
economias nacionais, especialmente em certos países asiáticos. No todo, 
porém, seus efeitos sociais e econômicos têm sido desastrosos. 36 

 

Como efeito social e econômico não benigno destaca-se o desequilíbrio do 

meio ambiente, nesse caso, do trabalho. Além dos velhos não resolvidos surgem, 

diariamente, inúmeros riscos à garantia de sobrevivência do homem em seu local de 

trabalho. 
                                                        
32SEN, Amartya. As pessoas em primeiro lugar: a ética do desenvolvimento e os problemas do 
mundo globalizado. Amartya Sem e Bernardo Kliksberg; tradução Bernanrdo Ajzemberg, Carlos 
Eduardo Lins da Silva. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p.28 
33SEN, 2010. Ibidem, p.28 
34 SACHS, Ignacy. A terceira margem: em busca do ecodesenvolvimento. Tradução de Rosa 
Freire d’Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 364 
35 GIDDENS, Anthony. O Mundo na Era da Globalização. Tradução: Saul Barata. Editorial 
Presença: Lisboa, 2000, p. 25 
36 CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas: ciência para uma vida sustentável. Tradução: Marcelo 
Brandão Cipolla. São Paulo: Cultrix, 2005, p.138. 
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Torna-se cada vez mais evidente que nossos sistemas industriais complexos, 

tanto sob o aspecto da organização quanto sob o da tecnologia, constituem a força 

principal de destruição do ambiente planetário e, a longo prazo, a principal ameaça à 

sobrevivência da humanidade.37 É no imbricar da inter-relação do movimento de 

globalização da economia e novas tecnologias que as consequências, sejam elas 

positivas ou negativas, são sentidas mundialmente. 

 

O processo de reestruturação do capitalismo foi marcado pela gradativa 
anulação do contrato social entre o capital e o trabalho, pela 
desregulamentação e liberalização do mercado financeiro e por muitas 
mudanças empresariais criadas para incentivar a flexibilidade e a 
capacidade de adaptação.38 

 

Flores destaca que a lógica da economia e dos princípios econômicos 

seguem diretrizes de um mercado, que está sempre buscando otimizar lucros e 

reduzir os custos.39 Aliás, com a criação da Organização Mundial do Comércio 

(OMC) na década de 1990, a globalização econômica, caracterizada pelo livre 

comércio, foi exaltada pelos grandes empresários e políticos como uma nova ordem 

que viria beneficiar todas as nações, gerando uma expansão econômica mundial 

cujos frutos acabariam chegando a todas as pessoas, até as mais pobres.40 

 

O desenvolvimento do capitalismo implicou na invasão de territórios em 
todo o mundo para a exploração de diversos recursos da terra, além da 
exploração do trabalho. Não haveria capitalismo sem estado, sem guerra, 
exploração da natureza e do trabalho animal (neste incluído o do homem).41 

 

Em resposta à demanda global do capitalismo, a classe empregadora adota 

medidas visando reestruturar seu capital e produção para sobreviver e ganhar 

competitividade no mercado mundial. Tais medidas de reorganização vêm 
                                                        
37 CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas: ciência para uma vida sustentável. Tradução: Marcelo 
Brandão Cipolla. São Paulo: Cultrix, 2005, p.110. 
38 CASTELLS, Manuel. The Information Age. Vol 1, The Rise of the Network Society, Blackell, 1996, 
pg 18-22. In: CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas: ciência para uma vida sustentável. Tradução: 
Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Cultrix, 2005, p.147. 
39 FLORES, Nilton Cesar. Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Sustentável. In: A 
sustentabilidade ambiental em suas múltiplas faces. Millennium: São Paulo, 2012, p. 272 
40 CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas: ciência para uma vida sustentável. Tradução: Marcelo 
Brandão Cipolla. São Paulo: Cultrix, 2005, p.142. 
41 MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Capitalismo Guerra e Meio Ambiente. In: Juris Poiesis. 
Revista do Curso de Direito da Universidade Estácio de Sá. Rio de Janeiro, Ano 15, nº 15, pg. 167 
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acompanhadas de ônus sociais elevadíssimos que agravam ainda mais a economia, 

tendo como principais características a precarização da saúde e da própria vida no 

meio ambiente de trabalho.  

 

Quando os acionistas ou outros “corpos estranhos” avaliam a “saúde” de 
uma empresa, no geral não querem saber da vida das comunidades dentro 
da empresa, da integridade e do bem-estar dos empregados (...).  Querem 
saber dos lucros, valor das ações, fatia de mercado e outros parâmetros 
econômicos; e fazem toda a pressão que puderem para garantir que seus 
investimentos tenham o retorno mais rápido possível, sejam quais forem as 
consequências de longo prazo para a vida da organização, o bem-estar dos 
empregados e o meio ambiente natural e social.42 

 

A espécie humana depara-se em uma encruzilhada. A busca por recursos 

capazes de manter sua sobrevivência, tais como alimentação, moradia, lazer e 

outros, está se dando em um meio ambiente, no mínimo, desequilibrado. A lógica de 

maior produção a menor custo nem sempre está preocupada com o fator humano 

envolvido nesse processo.  

Sen questiona as estatísticas da mortalidade relacionadas com a economia. 

Para a autora o discussão é se deveria ou como poderia a mortalidade ser um 

indicador de sucesso econômico, acreditando que há uma razão auto-evidente para 

não se rejeitar a mortalidade como um teste de desempenho econômico.43 

Os “ganhos” trazidos pelo capitalismo podem estar se dirigindo por caminhos 

suspeitos, onde velhos e novos riscos fazem-se presentes no meio ambiente de 

trabalho. Sejam riscos concretos ou abstratos, o fato é que um número significante 

de vidas é perdido, diariamente, ao redor do planeta, decorrente do não equilíbrio do 

meio ambiente de trabalho. 

 

 

2.2 Risco e meio ambiente de trabalho globalizado 

                                                        
42 CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas: ciência para uma vida sustentável. Tradução: Marcelo 
Brandão Cipolla. São Paulo: Cultrix, 2005, p.136. 
43SEN, Amartya. As pessoas em primeiro lugar: a ética do desenvolvimento e os problemas do 
mundo globalizado. Amartya Sem e Bernardo Kliksberg; tradução BernanrdoAjzemberg, Carlos 
Eduardo Lins da Silva. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p.98 
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O atual cenário do meio ambiente de trabalho esconde realidades 

preocupantes que vão desde os riscos concretos aos abstratos. Com o surgimento 

de novas tecnologias, novos produtos, novas jornadas de trabalho e a busca 

desenfreada pelo desenvolvimento com lucro em um mercado mundial globalizado e 

altamente competitivo, o trabalhador tem suportado um ônus que, por vezes, custa-

lhe a saúde, quando não a própria vida. 

Na modernização tardia, a fomentação da economia através da produção e 

imediato consumo de produtos, cada vez mais inovadores, esconde uma realidade 

assustadora de riscos abstratos, para a qual nem consumidor e sequer governos 

estão, de fato, conscientes das consequências, sejam elas humanas ou econômicas. 

A própria essência da natureza humana sempre foi alicerçada em novas 

descobertas e criações que, ao passo que permitiram as evoluções e beneficiaram o 

homem, em contrapartida, deram-se à custa de uma margem de descaso e 

negligência à integridade dos envolvidos no processo. 

Os novos padrões de produção aliados ao desenvolvimento tecnológico 

delinearam mudanças no meio e na forma em que o labor é exercido.  As 

necessidades de aprimoramentos das empresas na inovação e criação de novos 

produtos para acompanhar as ofertas/demandas do mercado têm como pano de 

fundo a manipulação de substâncias e operações que, por vezes, oferecem alto grau 

de risco abstrato aos envolvidos no processo. 

Nesse aspecto, a globalização se encontra intrinsecamente ligada ao direito à 

saúde no meio ambiente de trabalho por meio da conjugação de aspectos negativos 

e desafios. A área sombria da globalização está associada à deterioração das 

condições de trabalho, ao aumento dos riscos ambientais e a debilitação das 

condições econômicas dos países menos desenvolvidos. Somam-se a estas as 

condições resultantes da internacionalização dos riscos.44  

Para melhor compreender esse panorama, parte-se da análise dos riscos 

técnicos, agentes ambientais presentes no meio ambiente de trabalho, classificados 

                                                        
44 BOLIS, Mónica. O Regulamento Internacional da Saúde. In: Revista de Direito Sanitário. Vol 4. 
São Paulo: LTR, 2003, p.19. 
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pela Convenção de número 155 da OIT em risco químico, risco biológico, risco 

ergonômico, risco físico e risco de acidentes (risco mecânico).45 

Quanto ao Risco Químico, a inquietação demonstrada pela Organização 

Mundial da Saúde – OMS – é com os riscos provocados no meio ambiente de 

trabalho através da introdução de mais de cem mil inovadores produtos químicos. As 

implicações no organismo dos seres humanos se fazem conhecer no 

envenenamento por metais, nas lesões no sistema nervoso central e no fígado, no 

envenenamento por pesticidas, nas alergias dérmicas e respiratórias, nas 

dermatoses, no câncer e nos distúrbios reprodutivos.46 De 100% de agentes 

ambientais, substâncias e misturas comprovadamente cancerígenas para humanos, 

mais de 30% são associadas ao câncer ocupacional.47 

A exposição dos trabalhadores ao Risco Biológico, por sua vez, com as 

inovações em modificações laboratoriais, insurgiu em um número ainda maior de 

fungos, parasitas, protozoários, bactérias e vírus que, não esporadicamente, sofrem 

mutações e tornam-se ainda mais hostis, trazendo à tona riscos abstratos, dado o 

desconhecimento de muitas de suas consequências no organismo humano 48 

O Risco Ergonômico, no entanto, tem sido registrado como o grande vilão das 

doenças ocupacionais.49 A realidade desse risco provocado no meio ambiente de 

trabalho resulta em constantes lesões por esforços repetitivos e doenças psíquicas, 

consequência das exigências produtivas atribuídas aos trabalhadores, oriundas da 

exigibilidade de desenvolvimento do mercado econômico.  

O que também gera preocupação a OMS, pela sua intensificação, é a 

exposição dos trabalhadores aos Riscos Físicos. Com o imperativo de se criar 

ambientes cada vez mais favoráveis à ampliação da produção, o mercado utiliza-se 

                                                        
45 Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/node/504>. Acesso em. 01.01.16 
46 FIGUEIREDO, Guilherme José Pavin de. Meio Ambiente. In: Revista de Direito Sanitário. Vol4. 
São Paulo: LTR, 2003, p.60. 
47 REIMBERG, Cristiane Oliveira. Prevenir Sempre. In: Revista Proteção. Março/2011 – Ano XXIV, 
p.38. 
48 BRASIL. Previdência Social. Disponível em<http://www.previdenciasocial.gov.br/estatísticas>. 
Acesso em 10 dez. 2010. Dos mais de trinta mil casos registrados junto a Previdência Social no ano 
de 2009, mais da metade decorreu da exposição a esse risco.  Acesso em. 01.01.16 
49 BRASIL. Previdência Social. Ibidem. Acesso em. 01.01.16 
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de soluções com fontes de calor, resfriamento, umidades, radiações, intensidades 

de ruído, poeiras, névoas e neblinas. 50 

Essa realidade de riscos - agentes ambientais - presentes no meio ambiente 

de trabalho vem acompanhada das mais desastrosas consequências. Mortes 

precoces, doenças ocupacionais, mutilações e demais lesões que comprometem a 

saúde integridade física, ou seja, a vida do homem inserido no ambiente de trabalho.   

 

2.2.1 Vida e risco no meio ambiente de trabalho mundial 

 

O mundo convive, atualmente, de acordo com dados da OIT, a situação de 

270 milhões de acidentes de trabalho em todo o mundo, sendo 2,34 milhões de 

mortes anuais e de 860 mil pessoas que padecem algum tipo de ferimento 

diariamente no meio ambiente de trabalho ao redor do planeta, isso, sem somar os 

casos subnotificados e não revelados.51 

Segundo a OIT, as doenças profissionais causam um número de mortes seis 

vezes maior do que os acidentes laborais. Das 2,34 milhões de mortes anuais, a 

grande maioria, cerca de 2,02 milhões, são causadas por doenças ocupacionais. A 

estimativa da organização é que a cada ano ocorrem 160 milhões de casos não 

fatais de doenças relacionadas ao trabalho.52 

As doenças profissionais, ou relacionadas com a atividade profissional, são 

fonte de extremo sofrimento e perdas no mundo do trabalho. Essa epidemia é 

responsável, anualmente, pela morte de seis vezes mais pessoas do que os 

acidentes de trabalho, permanecem em grande medida invisíveis. 53 

Para melhor compreender, a cada 15 segundos, um trabalhador morre de 

acidentes ou doenças relacionadas ao meio ambiente de trabalho. Sendo que a 

cada 15 segundos, 160 trabalhadores sofrem um acidente. Em óbitos, diariamente, 

                                                        
50 BRASIL. Previdência Social. Disponível em<http://www.previdenciasocial.gov.br/estatísticas>. 
Acesso em 10 dez. 2010. Dos mais de trinta mil casos registrados junto a Previdência Social no ano 
de 2009, mais da metade decorreu da exposição a esse risco.  Acesso em. 01.01.16 
51 Disponível em<http://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100:1000:0::NO:::. Acesso em 05.01.15 
52http://portal.mte.gov.br/imprensa/oit-alerta-sobre-acidentes-e-doencas-no-trabalho.htm. Acesso em 
05.01.15 
53 OIT, Organização Internacional do Trabalho. A Prevenção das Doenças Profissionais. Edição: Abril 
2013. Tradução: ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho, p.4. Disponível em < 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/gender/doc/safeday2013%20final_1012.pdf.> Acesso 
em 06.01.15 
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chega-se ao absurdo de 6.300, ou seja, mais de 2,34 milhões de mortes por ano no 

mundo.54 

Para Sen, a significância da informação sobre as estatísticas de mortalidade 

está em uma combinação de considerações. Dentre elas, o autor destaca a 

importância essencial que agregamos à vida e ao fato de que os dados sobre 

mortalidade precoce podem, até certo ponto, servir como uma medida aproximada 

dos fracassos e avanços associados ao “desenvolvimento”,55 pois as estatísticas de 

mortalidade podem formar um componente de maior importância para a base 

informacional da análise econômica.56 

O diretor-geral da OIT, Guy Ryder, estimou que os custos globais, diretos e 

indiretos, chegam a 2,8 trilhões de dólares, ou quase 7 trilhões de reais e que o 

número de vítimas é maior do que mortes em guerras. 57 O custo diário desta 

adversidade é enorme e os encargos econômicos das práticas de saúde e de 

segurança é estimado em 4% do PIB mundial a cada ano.58 Segundo Ryder, os 

acidentes no meio ambiente de trabalho representam, em primeiro lugar, tragédias 

humanas, mas as sociedades e as economias também pagam um preço alto.59 

Obviamente a segurança e saúde no meio ambiente de trabalho diferem 

muito entre os mais diversos países, setores econômicos e grupos sociais. Os 

países em desenvolvimento pagam um preço particularmente elevado em mortes e 

ferimentos. No mundo inteiro, os mais pobres e menos protegidos são os mais 

afetados.60 

Em sua teoria do risco, Beck menciona, por exemplo, que riscos de 

sobrecarga, irradiação e contaminação, ligados à execução do trabalho nos 

correspondentes ramos da indústria, são distribuídos de modo desigual, conforme a 

profissão.61 

                                                        
54 Disponível em<http://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100:1000:0::NO>. Acesso em 05.01.15 
55SEN, Amartya. As pessoas em primeiro lugar: a ética do desenvolvimento e os problemas do 
mundo globalizado. Amartya Sem e Bernardo Kliksberg; tradução BernanrdoAjzemberg, Carlos 
Eduardo Lins da Silva. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p.101. 
56SEN, 2010. Ibidem, p.128. 
57 Disponível em <http://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100:1000:0::NO>. Acesso em 05.01.15 
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Acesso em 05.01.15 
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es/index.htm>Acesso em 05.01.15 
61BECK, Ulrich. Sociedade de risco. Rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião 
Nascimento. São Paulo: Ed.34, 2010, p.41. 
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As naturezas e espécies das doenças notificadas, bem como as regiões são 

diversas. Em 2010, a China notificou um total de 27.240 casos de doenças 

profissionais, das quais 23.812 causadas por exposição a poeiras no local de 

trabalho.  Ainda no mesmo ano, foram notificados 22.013 casos de doenças 

profissionais na Argentina, sendo que neste país, as perturbações 

musculoesqueléticas e respiratórias figuravam entre as mais frequentes. 62 

O Japão, em 2011, registrou um total de 7.779 casos de doenças 

profissionais, envolvendo principalmente lombalgias e pneumoconioses, tendo 

atribuído 325 casos de perturbações mentais. Ainda em 2011, foi objeto de 

notificação, no Reino Unido, 5.920 casos de doenças profissionais, sendo a 

pneumoconiose, omesotelioma difuso e a osteoartrose as mais comuns.63 

O gabinete norte-americano da informação estatística do trabalho64 relatou 

que, em 2011, 207.500 trabalhadores contraíram doenças profissionais não mortais, 

tais como doenças de pele, perda de audição e doenças respiratórias.65 

Na China, a pneumoconiose é a doença profissional mais comum, perfazendo 

mais de 80 % de todos os casos. Na Índia, cerca de 10 milhões de trabalhadores do 

setor mineiro e da construção, entre outros, estão expostos a poeiras de sílica. No 

Vietnam, a pneumoconiose é a causa de 75,7 % de todas as doenças profissionais. 

Levantamentos realizados na América Latina revelaram uma taxa de prevalência de 

silicose nos mineiros de 50 %.66 

 Estudos epidemiológicos em países em vias de desenvolvimento revelam 

que entre 30 e 50 % dos trabalhadores no setor primário e em atividades de alto 

risco poderão contrair silicose e outras pneumoconioses.67 

 
A renda pessoal é inquestionavelmente um determinante básico da 
sobrevivência ou morte, e mais genericamente da qualidade de vida de uma 
pessoa. Entretanto, a renda é somente uma variável entre muitas que 
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012.pdf. Acesso em 05.01.15 
64 US Bureau of Labour Statistics 
65Disponívelem<http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/gender/doc/safeday2013%20final_1
012.pdf. Acesso em 05.01.15 
66Disponívelem<http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/gender/doc/safeday2013%20final_1
012.pdf. Acesso em 05.01.15 
67Disponívelem<http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/gender/doc/safeday2013%20final_1
012.pdf. Acesso em 05.01.15 
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afetam nossas chances de desfrutar a vida, e algumas dessas outras 
variáveis são também influenciáveis pela política econômica. 68 
 

Em termos globais, mais de metade dos países ainda não recolhe dados 

estatísticos adequados sobre doenças profissionais. Os dados disponíveis respeitam 

principalmente a lesões e mortes. 69 

 
Ao mesmo tempo, os trabalhadores rurais e os que trabalham em pequenas 
e médias empresas e na economia informal, que representam a 
esmagadora maioria da população ativa global, enfrentam provavelmente 
elevados níveis de risco, uma vez que tendem a ficar fora dos sistemas de 
prevenção, notificação e indenização de doenças profissionais. A 
intensificação dos fluxos migratórios, o envelhecimento da população ativa e 
o crescente número de trabalhadores envolvidos em trabalho temporário, 
ocasional e a tempo parcial não só aumentam a predisposição para aceitar 
condições de trabalho inseguras.70 
 

As doenças, acidentes e mortes no trabalho constituem efeitos indesejados 

de um sistema de produção que elegeu como valor maior do desenvolvimento a 

lucratividade e o seu próprio crescimento em lugar do bem estar social.71  

O risco sempre esteve presente nas atividades desenvolvidas pelo homem 

para garantir sua sobrevivência. O que está a mudar é a concepção desse risco. 

Como bem destaca Beck, muitos dos novos riscos escapam inteiramente a 

capacidade perceptiva humana imediata.72 O que antes poderia ser concebido como 

um risco concreto no meio ambiente de trabalho (e ainda assim demandar um 

número inexplicável de lesões e óbitos) hoje já pode não ser de fácil percepção e 

identificação. 

 

2.2.2 Acidente e meio ambiente de trabalho nacional 

 

                                                        
68SEN, Amartya. As pessoas em primeiro lugar: a ética do desenvolvimento e os problemas do 
mundo globalizado. Amartya Sem e Bernardo Kliksberg; tradução BernanrdoAjzemberg, Carlos 
Eduardo Lins da Silva. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p.101 
69Disponívelem<http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/gender/doc/safeday2013%20final_1
012.pdf. Acesso em 05.01.15 
70Disponívelem<http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/gender/doc/safeday2013%20final_1
012.pdf. Acesso em 05.01.15 
71 FIGUEIREDO, Guilherme José Pavin de. Meio Ambiente. In: Revista de Direito Sanitário. Vol4. 
São Paulo: LTR, 2003. 
72BECK, Ulrich. Sociedade de risco. Rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião 
Nascimento. São Paulo: Ed.34, 2010, p.32. 
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No ordenamento jurídico interno, a conceituação legal de acidente de trabalho 

é estabelecida na Lei 8.213/91. O legislador definiu acidente de trabalho como 

gênero, desdobrando-se, este, em três espécies, quais sejam, o acidente típico, a 

doença ocupacional e os acidentes de trabalho equiparados. 

O acidente de trabalho típico, descrito no artigo 19, é aquele em que ocorre 

pelo exercício do trabalho a serviço de empresa, e que provoque lesão corporal ou 

perturbação funcional, ou que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou 

temporária, da capacidade para o trabalho.73   

Já a doença ocupacional, enquanto espécie de acidente de trabalho, 

desdobra-se em doença profissional e doença do trabalho.74 Aquela é produzida ou 

desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e 

constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência 

Social.  Por sua vez, a doença do trabalho caracteriza-se como sendo aquela 

adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é 

realizado e com ele se relacione diretamente, também constante da relação 

elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 

 

O principal atributo das doenças profissionais é exatamente seu risco 
característico, direto, inerente ao ramo de atividade. Já as doenças do 
trabalho têm como causa aquele risco indireto, como por exemplo, “a 
bronquite asmática que, em regra, provém de causa genérica e que pode 

                                                        
73 Art. 19.  Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de 
empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 
desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou 
redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.   § 1º A empresa é responsável 
pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do 
trabalhador.  § 2º Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as 
normas de segurança e higiene do trabalho.  § 3º É dever da empresa prestar informações 
pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.   § 4º O Ministério 
do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe 
acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o 
Regulamento.  
74 Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades 
mórbidas: I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do 
trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério 
do Trabalho e da Previdência Social;   II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou 
desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se 
relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I. § 2º Em caso excepcional, 
constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou 
das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a 
Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho. 
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acometer qualquer pessoa, transformando-se, contudo, naquela forma de 
risco para o trabalhador que exercer atividades sob condições especiais” 75. 

 

E, por fim, o legislador, no intuito de contemplar como acidente de trabalho 

quaisquer lesões decorrentes, direta ou indiretamente, do exercício do labor pelo 

trabalhador, definiu, no mesmo texto legal, os acidentes de trabalho equiparados. 

Para tanto, são igualadas a acidentes de trabalho, as lesões que, embora não 

tenham tido como causa única o trabalho, com este se relacionem em forma de 

concausa. Também atos de agressão de colegas, de terceiros, imprudência, de 

negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho, bem como 

ato de pessoa privada do uso da razão. Ainda, danos decorrentes de desabamento, 

inundação, incêndio ou lesões decorrentes de caso fortuito ou força maior, em 

horário e local de trabalho, serão igualados a acidentes de trabalho.76  

Do mesmo modo, como equiparados, incluem-se as lesões sofridas fora do 

local e horário de trabalho desde que, com este, se relacionem. Assim, o acidente 

sofrido durante a execução de misteres ou ordens emanadas pelo empregador, ou 

ainda, na prestação de serviços de forma espontânea, mas que proporcione proveito 

ao empregador, ou lhe evite prejuízo, serão considerados como acidentes de 

trabalho.77 

Ainda, no rol de equiparados, enquadram-se os infortúnios sofridos em 

viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta 

independentemente do meio de locomoção utilizado. E, por fim, também se igualam 

                                                        
75 MONTEIRO, Antônio Lopes; BERTAGNI, Roberto Fleury de Souza. Acidentes do trabalho e 
doenças ocupacionais: conceitos, processos de conhecimento e de execução e suas questões 
polêmicas: São Paulo: Saraiva, 1998, p. 12. 
76 Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:  I - o acidente ligado 
ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do 
segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija 
atenção médica para a sua recuperação;  II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário 
do trabalho, em conseqüência de:  a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por 
terceiro ou companheiro de trabalho;  b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de 
disputa relacionada ao trabalho; c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou 
de companheiro de trabalho;  d) ato de pessoa privada do uso da razão;  e) desabamento, inundação, 
incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior; 
77 Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei: (...) IV - o acidente 
sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho:  a) na execução de ordem ou na 
realização de serviço sob a autoridade da empresa; b) na prestação espontânea de qualquer serviço 
à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;  c) em viagem a serviço da empresa, 
inclusive para estudo quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da 
mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade 
do segurado;  d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer 
que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. 
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os acidentes sofridos no percurso da residência para o local de trabalho ou deste 

para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção.78 

No que diz respeito ao índice de acidentes, o Brasil contribui 

significativamente para a estatística. Segundo o estudo da OIT realizado em 2012, o 

Brasil ocupou o 4º lugar no mundo em relação ao número de mortes, com 2.503 

óbitos. O país perde apenas para China (14.924), Estados Unidos (5.764) e Rússia 

(3.090).79 

As estatísticas previdenciárias dão conta que, entre os anos de 2010, 2011 e 

2012, o Brasil registrou, formalmente, entre acidentes de trabalho e doenças 

ocupacionais, o número de 2.135,342 (dois milhões cento e trinta e cinco mil e 

trezentos e quarenta e dois) casos. A esse absurdo deve-se, ainda, somar a cifra de 

acidentes e doenças não registrada, sonegada, subnotificada pelas empresas que, 

segundo estimativas da previdência social, alcançaram a média, no mesmo triênio 

de mais 520.374 (quinhentos e vinte mil e trezentos e setenta e quatro) vítimas. 

Totalizando 2.655,716 (dois milhões seiscentos e cinquenta e cinco e setecentos e 

dezesseis) casos de lesões ocupacionais.80 

Desse número total, 8.422 (oito mil quatrocentos e vinte e dois) trabalhadores 

fizeram óbito e 47.355 (quarenta e sete mil trezentos e cinquenta e cinco) restaram 

incapacitados de forma permanente para o mercado de trabalho,81 gerando um 

custo assombroso para a sociedade.  

Esses números não dizem respeito a catástrofes ambientais no meio 

ambiente natural ou a guerras mundiais. Ademais, esses dados não se referem a 

estatísticas mundiais ou do somatório de décadas. Referem-se, simplesmente, a um 

triênio da nação. E, não bastasse essa trágica realidade, um estudo desenvolvido 

pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e Organização Mundial de Saúde 

                                                        
78 Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei: (...)  c) em viagem a 
serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta dentro de seus planos para 
melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive 
veículo de propriedade do segurado; d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste 
para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. 
79Disponívelem<http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/gender/doc/safeday2013%20final_1
012.pdf. Acesso em 05.01.15 
80 Disponívelem<http://www.previdencia.gov.br/estatisticas/aeps-2012-anuario-estatistico-da-
previdencia-social-2012/aeps-2012-secao-iv-acidentes-do-trabalho/aeps-2012-secao-iv-acidentes-do-
trabalho-tabelas/. Acesso em 05.01.15 
81 Disponívelem<http://www.previdencia.gov.br/estatisticas/aeps-2012-anuario-estatistico-da-
previdencia-social-2012/aeps-2012-secao-iv-acidentes-do-trabalho/aeps-2012-secao-iv-acidentes-do-
trabalho-tabelas/. Acesso em 05.01.15 
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(OMS), prevê uma subnotificação nos registros de acidentes de trabalho da ordem 

de 92% só na América Latina. 

A ação dos agentes agressivos sobre a saúde tem efeitos crônicos e 

vagarosos e decorre de um processo silencioso. Atualmente, no Brasil, as doenças 

ocupacionais são responsáveis por quase 35% das agressões sofridas pelo 

trabalhador no ambiente de trabalho e subdividem-se em doenças profissionais e 

doenças do trabalho. Estima-se que 6,6 milhões de trabalhadores estão expostos a 

poeiras de sílica.82 

 

As doenças ocupacionais desenvolvem-se por meio de uma ação 
persistente e envolvente das condições agressivas do trabalho sobre o 
organismo, reclamando certo espaço de tempo para fazer eclodir o quadro 
de incapacidade laborativa.83 

 

Seja profissional ou do trabalho, o fato é que as doenças ocupacionais e os 

acidentes de trabalho são realidade presente no ambiente de trabalho nacional e 

mundial. Ocorre que, se a problemática dos riscos presentes no ambiente de 

trabalho se relaciona com a realidade que historicamente se construiu no meio 

laboral, destaca-se, sobretudo, nas atuais questões do processo produtivo, onde a 

necessidade imperiosa de alta competitividade e lucratividade, frutos da globalização 

da economia, ditam as regras do mercado, sem sopesar o direito a um meio 

ambiente equilibrado e à saúde ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
82Disponívelem<http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/gender/doc/safeday2013%20final_1
012.pdf. Acesso em 05.01.15 
83 OLIVEIRA, José de. Acidentes do Trabalho: teoria, prática, jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 
1991, p.2 
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3 MEIO AMBIENTE DE TRABALHO E SAÚDE: O DIREITO AO EQUILÍBRIO 

 

O conceito saúde do trabalhador, a nível mundial, vem de um longo processo 

histórico intimamente ligado ao meio em que o trabalhador presta seu labor. O 

alcance das manifestações do meio ambiente no processo de adoecimento do 

cidadão assume significativa importância e vai além do limite de conceituação de 

saúde da Organização Mundial de Saúde, qual seja, o estado de “completo bem-

estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença e enfermidade”84.  

Para Trindade, o completo bem-estar é um “ideal ambicioso, difícil de ser 

alcançado e medido”85 e complementa conceituando bem-estar como uma 

experiência pessoal de satisfação positiva de vida, resultante de um estado de 

equilíbrio, no qual os múltiplos e diversos fatores que têm influência sobre ela são 

igualados, sendo uma relação equilibrada, dinâmica e harmônica entre as condições 

biológicas e o meio físico ou social, isto é, com o meio ambiente.86 

O completo bem-estar físico e emocional do ser humano sempre esteve 

diretamente ligado às variáveis relacionadas ao meio ambiente de trabalho e resulta 

diretamente do equilíbrio dos riscos do meio laboral em que está inserido. A 

salubridade/periculosidade do ambiente é fator direto de influência no processo 

saúde/doença decorrente das condições em que o labor é prestado. 

A Constituição Federal, ao estabelecer em seu artigo 225, a concepção de 

meio ambiente como “bem de uso comum do povo essencial à sadia qualidade de 

vida”87, relacionou a saúde, enquanto qualidade de vida, diretamente ao equilíbrio do 

meio ambiente habitado.  

As recentes mudanças trazidas pela globalização nos modos de trabalho 

permite compreender o meio ambiente de trabalho, de acordo com Moraes, como 

não sendo apenas o posto de trabalho, local da prestação dos serviços, mas 

também todos os fatores que interferem no bem-estar do empregado, considerando 

                                                        
84 Organização Mundial da Saúde. 
85 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A proteção internacional dos direitos humanos: 
fundamentos jurídicos e instrumentos básicos. São Paulo: Saraiva, 1991, p.623. 
86 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A proteção internacional dos direitos humanos: 
fundamentos jurídicos e instrumentos básicos. São Paulo: Saraiva, 1991, p.18-19. 
87 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 
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o ambiente físico, onde estão os agentes insalubres e periculosos, mas também 

todo o complexo de relações humanas na empresa, a forma de organização do 

trabalho, sua duração, os ritmos, os turnos, os critérios de remuneração, as 

possibilidades de progresso, enfim, tudo que possa caracterizar o meio ambiente do 

trabalho.88 

Esse meio é tutelado pela normativa legal, em especial pela OIT, através de 

suas convenções que historicamente foram construídas para obter o controle sobre 

os riscos provocados, em sua natureza de riscos concretos e que, na atual 

conjuntura, também passam a ter como preocupação os riscos abstratos.   

 

3.1 O direito ao meio ambiente de trabalho equilibrado no plano internacional 

    

O Tratado de Versalhes, de 1919, criou a Organização Internacional do 

Trabalho – OIT - e estabeleceu o direito à proteção ao meio ambiente do trabalho 

equilibrado. Em sua criação, a OIT trouxe como fundamento o pensamento de que a 

paz universal e permanente não depende exclusivamente da não ocorrência de 

guerras civis ou outras catástrofes, mas acima de tudo, da justiça social.  

Com esse princípio basilar, o organismo foi marco para significantes 

conquistas sociais e jurídicas que caracterizaram a sociedade industrial e, através 

de sua estrutura internacional, permitiu a reflexão e viabilização de questões 

voltadas para a melhoria das condições do meio ambiente de trabalho no mundo.  

No que diz respeito ao direito ao meio ambiente de trabalho equilibrado, a 

atuação da OIT está pautada no próprio direito à saúde e na prevenção em virtude 

dos riscos. Em específico, à proteção em face dos acidentes de trabalho, doenças 

profissionais, neutralização ou redução dos riscos no ambiente de trabalho. Existem 

mais de setenta convenções e recomendações e mais de trinta códigos de práticas 

de segurança e saúde no trabalho. No campo da saúde, higiene e segurança do 

trabalho no meio ambiente de trabalho, a atividade tem sido voltada para o exame 

dos direitos nacionais em vigor; coleta, análise e pesquisa de informações por seus 

                                                        
88 MORAES, Monica Maria Lauzid de. O direito à saúde e segurança no meio ambiente do 
trabalho: proteção, fiscalização e efetividade normativa. São Paulo: LTr, 2002, p. 26. 
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peritos, com o objetivo de fornecer subsídios para a elaboração de normas 

internacionais.  

A OIT não tem sido caracterizada apenas pela preocupação com as 

condições de trabalho do trabalhador.89 Influenciada pelos horrores da Segunda 

grande Guerra Mundial, a OIT introduziu um novo conceito na ordem dos debates no 

plano internacional, na medida em que incorporou a noção de que a dignidade 

humana é fundamento dos direitos humanos, mais tarde incluída em todos os 

tratados e declarações nesse campo.90 

Desse modo, esse organismo tem demonstrado a existência de um novo 

dimensionamento do próprio Direito Internacional, no qual os direitos humanos 

correlacionados com o trabalho dele fazem parte integrante91 e globaliza os métodos 

de prevenção92 em face da extensão do campo de aplicação das convenções e 

recomendações da OIT.93 

O alargamento da atuação, em especial o foco que tem sido dado aos direitos 

humanos, demonstra a preocupação com o meio ambiente de trabalho através de 

uma ótica mais ampliada. Marco fundamental para esse avanço foi a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas – ONU, em 

1948. 

Ainda, desde 1999, a OIT vem desenvolvendo a “Agenda para o Trabalho 

Digno”, enfatizando repetidamente que o seu principal objetivo é o de promover 

oportunidades para que mulheres e homens possam ter acesso a um trabalho digno 

e produtivo, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana 

no meio ambiente de trabalho. A “Declaração da OIT sobre Justiça Social para uma 

Globalização Justa”, adotada em 2008, durante a 97ª Conferência Internacional do 

                                                        
89 BRANDÃO, Cláudio. Acidente de Trabalho e responsabilidade Civil do empregador. 3 ed. São 
Paulo: LTr, 2009, p 50. 
90 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 5. Ed São Paulo: 
Max Limonad, 2002, p. 142. In: BRANDÃO, Cláudio. Acidente de Trabalho e responsabilidade 
Civil do empregador. 3 ed. São Paulo: LTr, 2009, p 53. 
91 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do trabalho. 3. Ed. São Paulo: LTR, 2000, p. 25. 
92 SERVAIS, Jean-Michel. Elementos de direito internacional comparado do trabalho. São Paulo: 
LTR, 2011, p.85. 
93 Ibidem. 
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Trabalho, encapa o conceito de trabalho digno, colocando-o no centro das políticas 

institucionais da OIT.94 

A OIT também é marcada pela adoção de programas mundiais em temas de 

grande importância na atualidade. Nesse sentido destaca-se a elaboração, em 1976, 

do Programa Internacional para Melhorar as Condições de Trabalho e Meio 

Ambiente de Trabalho – PIACT.95 O Programa objetiva orientar empregados, 

empregadores e governos e propulsionar programas locais de criação de ambientes 

de trabalho seguros. 

 

O PIACT adota o pensamento apregoado na etapa evolutiva da saúde dos 
trabalhadores, dando ênfase à necessidade do enfoque global, uma vez que 
as condições e o meio ambiente de trabalho não são constituídos de 
fenômenos isolados, desconectados entre si e sem relação com o resto da 
vida do trabalhador.96 

 

Este programa teve como objetivos a proteção contra os efeitos desfavoráveis 

de fatores físicos, químicos e biológicos no local de trabalho e no meio ambiente 

imediato, a prevenção da tensão mental resultante da duração excessiva, do ritmo, 

do conteúdo ou da monotonia do trabalho; a promoção de melhores condições de 

trabalho, visando à distribuição adequada do tempo e do bem-estar dos 

trabalhadores; e a adaptação de instalações e locais de trabalho à capacidade 

mental e física dos trabalhadores, mediante aplicação da ergonomia. 

 

O inovador conceito da indivisibilidade dos direitos humanos, também 
oriundo das reflexões em torno da necessidade de assegurar-se dignidade 
ao homem como um dos seus fundamentos, impôs um tratamento atribuído 
aos direitos sociais no mesmo patamar daquele referente aos direitos civis e 
políticos, cuja doutrina já se consolidara naquela direção, o que veio a ser 
reafirmado na declaração de Viena, em 1993, por ocasião da II Conferência 
Mundial de Direitos Humanos, como sendo um conceito fundamental para 
preservar o avanço de sua validade.97 

 

                                                        
94 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção jurídica à saúde do trabalhador. 4 ed. São Paulo: 
LTr, 2002, p.90. 
95 BRANDÃO, Cláudio. Acidente de Trabalho e responsabilidade Civil do empregador. 3 ed. São 
Paulo: LTr, 2009, p 50. 
96 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 5 ed. São Paulo: 
LTr, 2010, p.57. 
97 LIMA, Júnior, Jayme Benvenuto. Os direitos humanos econômicos, sociais e culturais. Rio de 
Janeiro: renovar, 2001.p 46. 
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O Brasil é signatário de diversas Convenções da OIT em matéria de meio 

ambiente de trabalho equilibrado. Dentre elas, destaca-se a Convenção n° 155 da 

OIT, ratificada pelo Brasil98, em seu artigo 3º, alínea c, bem como a Recomendação 

n° 164, traz um conceito latu sensu do meio ambiente de trabalho ao defini-lo como 

sendo todo o lugar onde o trabalhador deva permanecer ou comparecer, estando ao 

controle direito ou indireto do empregador.  

A postura adotada pela Convenção nº 155 quanto às condições do que definiu 

meio ambiente de trabalho é que o trabalho deve ser adaptado ao homem e não o 

contrário. Essa adequação deve ser possível através da avaliação dos meios de 

produção, da jornada de trabalho e das capacidades físicas do trabalhador.99 Além 

de estabelecer as normas e princípios a respeito da segurança do trabalhador em 

seu meio ambiente de trabalho, sua determinação permitiu e objetivou as 

responsabilidades para a implementação de um ambiente de trabalho saudável, 

entendendo este como integrante do conceito meio ambiente.  

 

A Convenção nº 155 rompeu definitivamente o paradigma individualista do 
direito à proteção – e por isso mesmo tratado na perspectiva da prevenção 
do acidente ou medidas voltadas para o posto de trabalho – passando a 
compreendê-lo como elemento integrante do conceito de meio ambiente, 
mais especificamente do meio ambiente de trabalho.100 

 

Uma de suas maiores inovações veio com o reconhecimento de que o 

processo produtivo das organizações é extremante dinâmico e, assim, requer na 

mesma velocidade respostas normativas que resguardem o direito ao meio ambiente 

de trabalho equilibrado. O artigo 7º da Convenção enfatiza essa preocupação ao 

destacar que o meio ambiente de trabalho deverá ser objeto de exames globais ou 

relativos a determinados setores, a fim de identificar os problemas principais, 

elaborar meios eficazes de resolvê-los. 

A Convenção nº. 155, resultado da Declaração de Estocolmo101 e dos exames 

realizados pelo Programa Internacional para Melhorar as Condições de Trabalho e 

Meio Ambiente de Trabalho102, marcou uma nova etapa mundial para a promoção e 

                                                        
98Decreto Legislativo n° 2, de 17/03/1992 
99 Art. 5 da convenção 155:  
100 ROCHA, Júlio César de Sá da. Direito Ambiental do Trabalho. São Paulo: LTr, 2002, p.76 
101 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, em 1972. 
102 Discutido na Conferência Internacional do Trabalho, em 1975 e criado na Conferência de 1976. 
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preservação de um meio ambiente de trabalho equilibrado. Destaca-se que a 

Declaração de Estocolmo constituiu fator decisivo para compreensão do meio 

ambiente em suas duas dimensões: meio ambiente natural e meio ambiente do 

trabalho.  

Por sua vez, a Convenção de nº. 148 da OIT, aprovada pelo Decreto 

Legislativo nº. 56, de 9.10.81, e ratificada no Brasil em 14 de janeiro de 1982, trata 

da contaminação do ar, ruído e vibrações no meio ambiente de trabalho. Em seu 

artigo 3º, refere-se à contaminação do ar as substâncias que, qualquer que seja seu 

estado físico, sejam nocivas à saúde ou contenham qualquer outro tipo de perigo. 

Quanto ao ruído compreende-se qualquer som que possa provocar uma perda de 

audição ou ser nocivo à saúde ou contenha qualquer outro tipo de perigo. Ainda, o 

termo vibrações compreende toda vibração transmitida ao organismo humano por 

estruturas sólidas e que prejudiciais à saúde ou contenha qualquer outro tipo de 

perigo. 

A citada Convenção determina, em seu artigo 4º, que a legislação nacional 

deverá dispor sobre a adoção de medidas no local de trabalho para prevenir e limitar 

os riscos profissionais devidos à contaminação do ar, ao ruído e às vibrações, e para 

proteger os trabalhadores contra tais riscos. 

Ainda, o Brasil ratificou, em 18 de maio de 2006, a Convenção da OIT de 

número 176, que trata da segurança e saúde nas minas. Em seu preâmbulo, o texto 

reconhece a conveniência de prevenir todo acidente fatal, lesão ou dano à saúde 

dos trabalhadores ou da população ou, ainda, prejuízo para o meio ambiente em 

decorrência de operações de mineração. Seu artigo 6º estabelece a obrigatoriedade 

do empregador em avaliar os riscos e tratá-los com a prioridade de eliminá-los, 

controla-los em sua fonte e, em última instância, reduzi-los ao mínimo com medidas 

que incluam a elaboração de métodos seguros de trabalho. 

Outra Convenção da OIT inserida pelo Brasil em 02 de agosto de 2001 é a de 

número 174, que trata da prevenção de acidentes em indústrias maiores. Em seu 

preâmbulo, considera a necessidade de assegurar a adoção de medidas 

apropriadas para prevenir acidentes de maior gravidade, reduzindo ao mínimo as 

consequências desses. Ainda, considera as causas desses acidentes, 

particularmente, erros de organização, fatores humanos, falhas de componentes, 

desvios das condições normais de funcionamento, interferências externas e 
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fenômenos naturais. Destaca a necessidade de cooperação no âmbito do Programa 

Internacional de Segurança de Produtos Químicos, entre a Organização 

Internacional do Trabalho, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

a Organização Mundial da Saúde, assim como com outras organizações 

governamentais pertinentes.   

No rol das Convenções da OIT implantadas pelo Brasil, também se encontra 

a de número 170, segurança no trabalho com produtos químicos. O disposto nesse 

diploma observa que a proteção dos trabalhadores contra os efeitos nocivos dos 

produtos químicos contribui, também, para a proteção do público em geral e do meio 

ambiente. Que o acesso dos trabalhadores à informação acerca dos produtos 

químicos utilizados ao trabalho, responde a uma necessidade e é um direito dos 

trabalhadores.  

Tal Convenção considera essencial prevenir as doenças e os acidentes 

causados pelos produtos químicos ou reduzir a sua incidência, fazendo referência à 

necessidade de uma cooperação no âmbito do Programa Internacional de 

Segurança nos Produtos Químicos entre a Organização Internacional do Trabalho, o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e a Organização Mundial da 

Saúde, bem como com a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Industrial, e observando os instrumentos, códigos e diretrizes pertinentes 

promulgados por estas Organizações. 

A Convenção sobre a segurança e saúde na construção, de número 167, foi 

ratificada pelo Brasil em 19 de maio de 2006 e estabelece, em seu artigo 13º, que 

deverão ser adotadas todas as precauções adequadas para garantir que todos os 

locais de trabalho sejam seguros e estejam isentos de riscos para a segurança e 

saúde dos trabalhadores. Assim como deverão ser facilitados, mantidos em bom 

estado e sinalizados, onde for preciso, meios seguros de acesso e de saída em 

todos os locais de trabalho. Do mesmo modo, deverão ser adotadas todas as 

precauções adequadas para proteger as pessoas presentes em uma obra, ou em 

suas imediações, de todos os riscos que possam derivar da mesma.  

A utilização do amianto com segurança, Convenção de número 162, foi 

incluída pelo Brasil em 18 de maio de 1990. Em seu artigo 15º determina que em 

todo local de trabalho em que o empregado for exposto ao amianto, o empregador 

deverá adotar todas as medidas adequadas para evitar essa exposição ou para 
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controlar a emissão desse pó no ar, no sentido de assegurar-se da observância dos 

limites ou de outros critérios concernentes à exposição, bem como, diminuir tais 

níveis a ponto que a observância referida seja razoável se efetivamente factível.  

Dentre outras, também a Convenção n. 152, sobre segurança e higiene dos 

trabalhos portuários foi ratificada em 17 de maio de 1990. Ainda, o Brasil incluiu, em 

18 de dezembro de 2002, a Convenção de n. 171, sobre o trabalho noturno, dentre 

outras que estabelecem condições mínimas de salubridade para a efetivação do 

direito ao um meio ambiente de trabalho equilibrado. 

A OIT tem orientado os caminhos para a promoção de um ambiente de 

trabalho equilibrado.  Essa preocupação não pode ficar restrita apenas aos países 

industrializados e emergentes, estende-se também aos países que ainda enfrentam 

a realidade de uma economia mais limitada. Para tanto é necessária uma mudança 

de postura no que diz respeito ao ser humano inserido no processo de produção de 

cada país. Os caminhos para a promoção de um ambiente favorável à sadia 

qualidade de vida no ambiente de trabalho estão traçados pelos organismos 

internacionais. Resta, agora, que cada país analise sua real situação e insira essas 

diretrizes junto à sua força de trabalho nos processos de desenvolvimento e 

produção.  

 

3.2 O Direito Fundamental ao Meio Ambiente de Trabalho Equilibrado na 
Legislação Nacional 

 

A redação do artigo 225 da Constituição Federal estende a todos o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, por ser um bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se sua preservação às presentes e 

futuras gerações. O direito tutelado nesse artigo protege o meio ambiente como um 

todo, nas suas mais diversas formas.  

Ademais, o amparo legal ao meio ambiente do trabalho vai além do artigo 225 

e encontra fundamento no artigo 200, VIII103, a CF/88, ao estabelecer a competência 

                                                        
103 Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: 
(...)VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 
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do Sistema Único de Saúde- SUS, na colaboração à proteção do meio ambiente, 

nele compreendido o do trabalho.  

Assim, se o artigo 225 do referido diploma legal, compreende o meio 

ambiente do trabalho como espécie do conceito geral de meio ambiente, 

merecendo, portanto, igual proteção, já o artigo 200 da Constituição Federal, o 

protege de forma imediata, na medida em que, expressamente, determina a 

preservação do meio ambiente, nele compreendido também o do trabalho. 

A CF/88 elencou entre os direitos fundamentais do ser humano o de viver em 

um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Derani destaca que o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental, uma vez que é 

prerrogativa individual prevista constitucionalmente, cuja realização envolve uma 

série de atividades públicas e privadas, trazendo, consequentemente, o 

enriquecimento nas condições de desenvolvimento das potencialidades individuais, 

bem como uma ordem social livre. 104 

 

A Constituição [...]. Toma consciência de que a qualidade do meio ambiente 
se transformara num bem, num valor mesmo, cuja preservação, 
recuperação e revitalização se tornaram um imperativo do Poder Público, 
para assegurar a saúde, o bem-estar do homem e as condições de seu 
desenvolvimento. [...] As normas constitucionais assumiram a consciência 
de que o direito à vida, como matriz de todos os demais direitos 
fundamentais do homem, é que há de orientar todas as formas de atuação 
no campo da tutela do meio ambiente.105 

 

Sobre os direitos fundamentais, Silva considera-os mínimos, cuja inexistência 

tornaria insustentável a vivência em sociedade, por isso a necessidade de ser 

reconhecidos e concretizados efetivamente, de forma material e formal. Para o autor 

                                                        
104 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 223-
224. 
105 SILVA, José Afonso da. Fundamentos Constitucionais da proteção do meio ambiente. Belo 
Horizonte:mForum Editora, n.19, ano 5 maio 2003. Disponível 
em:,<hptt://www.editoraforum.com.br/BID/bidConteudoShow. aspx?idConteudo=50963>. Acesso em 
14 de jan de 2015. SILVA, José Afonso da. Fundamentos Constitucionais da proteção do meio 
ambiente. Belo Horizonte: Forum Editora, n.19, ano 5 maio 2003. 
Disponívelm:,<hptt://www.editoraforum.com.br/BID/bidConteudoShow.aspx?idConteudo=50963>. 
Acesso em 14 jan 2015. 
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a expressão direitos fundamentais do homem designa, no nível de direito positivo, 

aqueles direitos necessários à uma vida com dignidade, liberdade e igualdade. 106 

Seria inconcebível falar em meio ambiente de trabalho sem ter como base os 

direitos fundamentais. Basta partir da concepção que o trabalhador tem o direito de 

“ser tratado como um ser humano e não como instrumento de produção”107. O 

homem em seu ambiente de trabalho, onde produz o desenvolvimento da sociedade 

não pode ser encarado como simples peça de reposição diante de sua 

sucumbência.  

Assim como o trabalho, em sua essência, não pode ser concebido como uma 

mercadoria,108 também o homem não mais pode ser visto como um objeto 

descartável ou um simples elemento na cadeia produtiva. Este trabalhador humano 

a que se refere à Constituição Federal é “um ser dotado de aptidões, sentimentos e 

aspirações”109. 

A garantia de um meio ambiente de trabalho equilibrado é encontrada em 

diversos diplomas legais internos. O ordenamento jurídico reserva o direito ao meio 

ambiente de trabalho equilibrado na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, 

artigo 3º, inciso I, ao entender por meio ambiente, o conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 

rege a vida em todas as suas formas. 

 

Ao lado do direito à redução dos riscos à saúde, como principal norma 
orientadora do sistema de proteção ao trabalhador, destaca-se a 
constitucionalização do dever de colaboração para a proteção do meio 
ambiente, como atribuição do Sistema Único de Saúde, com a 
particularidade de nele incluir o meio ambiente de trabalho.110 

 

A Constituição Federal, ao estabelecer no rol dos direitos sociais, em seu 

artigo 7º, inciso XXII, o direito fundamental a redução dos riscos inerentes ao 
                                                        
106 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros Editoras 
LTDA, 2004. p. 178  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: 
Malheiros Editoras LTDA, 2004. p. 178   
107 SERVAIS, Jean-Michel. Elementos de Direito Internacional Comparado do Trabalho. São 
Paulo: LTr, 2001. p. 83. 
108 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 
2002. p. 386. 
109 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção jurídica à saúde do trabalhador. 4. ed. São Paulo: 
LTr, 2002. p. 81-84. 
110 BRANDÃO, Cláudio. Acidente de Trabalho e responsabilidade Civil do empregador. 3ª Ed. 
São Paulo: LTr, 2009, p 105 
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trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, ditou o princípio que 

norteia as normas infraconstitucionais de segurança e saúde no trabalho, com a 

tutela do meio ambiente de trabalho no dever de contribuir para a prevenção de 

doenças e promoção da sua qualidade de vida. Assim, a universalidade trazida pelo 

constituinte permite tutelar a saúde em face das condições agressivas e/ou 

insalubres que derivam do ambiente de trabalho. 

Em seu capítulo sobre meio ambiente, a Carta Constitucional aborda o direito 

a um meio ambiente ecologicamente equilibrado como um bem essencial à sadia 

qualidade de vida. Ao elaborar tais dispositivos, o legislador não considerou apenas 

o meio ambiente de forma abstrata, mas preocupou-se, essencialmente, em tutelar a 

vida, garantindo-lhe o direito de sua proteção e segurança, inclusive, através do 

direito à saúde.  

 

3.3 A interface direito a saúde e direito ao meio ambiente de trabalho 
equilibrado 

 

Ao longo da história da humanidade, são encontrados diversos relatos sobre 

o processo de adoecimento do trabalhador causado pelas circunstâncias em que 

presta seu trabalho. A análise do surgimento e evolução da interface meio ambiente 

de trabalho e saúde ocupacional, permite delimitar o aspecto evolutivo de 

instrumentos legais de proteção e compreensão das dinâmicas que, hoje, se operam 

na questão do direito fundamental ao meio ambiente de trabalho equilibrado. O 

desenvolvimento da história das condições de meio laboral foi caracterizado pelas 

diferentes épocas e fases do emprego do trabalho humano. 

 

Dentro do meio ambiente que o homem se encontra e que é capaz de gerar 
doenças localiza-se o ambiente de trabalho. E assim inicia-se a luta do 
trabalhador pelo seu direito à saúde. Em relação a esta luta, Marx no 
capítulo de “O capital”, dedicado à jornada de trabalho, descreve em forma 
de diálogo entre dois antagonistas (patrão e empregado) “à parte do 
desgaste natural pela idade, etc., eu devo ser capaz de trabalhar amanhã 
nas mesmas condições normais de força, saúde e frescor de hoje.“ destaca 
a diferença entre o uso da força de trabalho e a depredação da mesma.111 

                                                        
111 BERLINGUER, Giovanni. Bioética Cotidiana. Tradução de Lavínia Bozzo Aguilar Porciúncula. 
Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2004. 
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Assim, interessante analisar as etapas históricas mundiais de utilização do 

trabalho humano, e quais foram suas influências para a busca da garantia do direito 

ao meio ambiente de trabalho equilibrado. Essa relação permite compreender a 

importância que assume o processo de ligação entre as condições do meio 

ambiente, no qual o trabalhador presta seu labor, e seu estado de bem estar. 

As primeiras narrações dos efeitos do meio ambiente de trabalho na saúde 

dos trabalhadores são encontradas nos papiros egípcios. Heródoto narra doenças 

pulmonares em escravos que lidavam com mortalhas de cadáveres, diretamente 

expostos aos agentes biológicos. Ainda, marinheiros, quando em labor exerciam 

longas travessias, eram acometidos por escorbuto pela falta de vitamina C.112 

É importante voltar ao tempo para destacar que a relação entre saúde e meio 

ambiente já era vislumbrada por Hipócrates (460-375 a.C) em seu clássico Ares, 

Água e Lugares, ao centrar-se em ensinamentos ligados às relações entre meio 

ambiente e saúde. Para Hipócrates, as doenças são, frequentemente, o ponto fulcral 

da relação entre o ambiente interno e o ambiente externo do organismo humano, 

isto é, entre a predisposição individual, a nocividade do ambiente e do trabalho e os 

comportamentos pessoais.113 

Os mineiros e os metalúrgicos, na Alemanha, foram os primeiros a receber 

estudos sobre suas doenças ocupacionais. Em 1556, foi publicado postumamente 

um tratado sobre mineração114 no qual são mencionados os padecimentos dos 

mineiros e indicados prevenção e tratamento para as doenças das juntas, pulmões e 

olhos.115 Em 1567, na Alemanha, o médico Paracelso publicou a primeira 

monografia intitulada Sobre a tísica dos mineiros e outras doenças das 

montanhas.116Paracelsus médico alquimista suíço-alemão que viveu durante a 

primeira metade do século XVI, salientou a importância do mundo exterior (leis 

físicas da natureza e fenômenos biológicos) para a compreensão do organismo 

                                                        
112 SAAD, Eduardo Gabriel. CLT Comentada. 42ª. Ed. São Paulo: LTR, 2009, p.249. 
113 MENDES, R., WAISSMANN, W. Aspectos históricos da patologia do Trabalho. In: MENDES, 
R. Patologia do trabalho. São Paulo: Atheneu, 2003. vol 1, p.04-45. 
114 ROSEN, George. Uma história de saúde pública. São Paulo: Hucitec – Editota da Universidade 
Estadual Paulista, 1994, p. 84, p. 45-46. 
115 Ibidem, p. 84 
116 Ibidem, p. 84 
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humano.117 Devido a sua experiência como mineiro, pôde mostrar a relação de 

certas doenças com o meio ambiente de trabalho.118 

Em especial, os relatos mais significantes são encontrados na publicação “De 

morbisArtificum”119, publicada em 1700 por Bernardino Ramazzini, que lançou as 

bases para o advento da Medicina do Trabalho.120  A obra descreve as várias 

doenças que acometiam os trabalhadores no meio ambiente de trabalho no século 

XVII. O autor recomenda que o médico, ao atender um paciente, que considere em 

sua entrevista qual é o trabalho exercido por este: 

 

Um médico que atende um doente deve informar-se de muita coisa a seu 
respeito pelo próprio e pelos seus acompanhantes, segundo o preceito do 
nosso Divino Preceptor “quando visitares um doente convém perguntar-lhe 
o que sente, qual a causa, desde quantos dias, se seu ventre funciona e 
que alimento ingeriu”, são palavras de Hipócrates no seu livro “Das 
afecções”. A estas interrogações devia-se acrescentar outra: E que arte 
exerce?121 (Grifo nosso) 

 

Esta pergunta que Ramazzini acresceu no roteiro da anamnese representa 

um significativo avanço na preocupação como meio ambiente de trabalho, pois 

passa a dar crédito ao conceito de que o trabalho, dependendo das circunstâncias 

em que for realizado, pode desencadear doenças. Por isso, o médico deve ir além 

das perguntas já rotineiras, ou seja, deve preocupar-se com a atividade exercida 

pelo paciente e em quais condições esta se dá.   Essa perspectiva colaborou para 

uma análise inicial da relação trabalho, saúde e meio ambiente de trabalho. Essa 

“preocupação” posteriormente ensejará a discussão do direito ao meio ambiente de 

trabalho equilibrado. 

                                                        
117 PARACELSUS. On minerssicknesss and other miner´s diseases. In: Paracelsus. Four teratises 
of Theeupharastus von Hohenheim called Paracelsus. Baltimore, Johns Hopkins Press, 1941, p. 43-
126, Tradução livre. 
118 DALLARI, Sueli Gandolfi. O Direito à Saúde. Revista de Saúde Pública. Vol 22, n.1, São Paulo, 
1988.  
119 Traduzido para o vernáculo com o título As Doenças dos Trabalhadores. A publicação de “De  
morbis Artificum” rendeu a Bernadino Ramazzini o epíteto de “Pai da Medicina do Trabalho”. 
OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 5 ed. São Paulo: LTr, 
2010, p.46. 
120 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador.5 ed. São Paulo: LTr, 
2010, p.46.  
121 RAMAZZINI, Bernardino. As doenças dos trabalhadores. São Paulo: Fundacentro, 1992, p. 16, 
in: OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador.5 ed. São Paulo: LTr, 
2010, p.46. 
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Ramazzini trouxe a preocupação com os riscos à saúde existentes nas 

atividades dos pedreiros, gesseiros e pisoeiros. Seu estudo volta-se, sobretudo, para 

os efeitos na saúde de certos agentes de riscos tais como a cal, recomendando 

como medida de proteção o uso de “lenços colocados sobre o nariz e a boca e óleo 

de amêndoas doces para neutralizar a efervescência desse produto”.122.  

Já a partir da segunda metade do século XVIII, a pregação do liberalismo 

político de valoração da livre iniciativa e acentuada concorrência como ideais da 

Revolução Francesa permitiram forte desenvolvimento do capitalismo. Entretanto, 

em países como França, Grã-Bretanha e, mais tarde, Estados Unidos, Alemanha e 

Bélgica, a evolução do sistema capitalista ocorreu em menor grau, ao mesmo tempo 

em que propiciava à classe trabalhadora uma situação de extrema penúria no 

ambiente de trabalho, sendo o trabalhador visto como uma mercadoria qualquer, 

destituído de qualquer espécie de proteção, quer corporativa, quer por parte do 

Estado, que se omitia.123 Nessa época são descritas as primeiras preocupações em 

torno do câncer relacionado ao trabalho. Percival Pott descreve a presença de 

câncer de escroto em limpadores de chaminés.124 O estudo que se desenvolvia era 

relacionado ao câncer de pele decorrente de exposição ocupacional no escroto de 

trabalhadores limpadores de chaminés, após contato direto da pele com fuligem. 125 

As preocupações com o direito ao meio ambiente de trabalho equilibrado 

começaram a figurar como importantes na época da Revolução Industrial Inglesa, 

devido à dramática situação em que se encontravam os trabalhadores. Essas 

preocupações foram influenciadas pela presença do risco concreto. 

Durante a Revolução Industrial, Virchow, um dos mais famosos e influentes 

médicos da história da Medicina, afirma que o proletariado, em grau crescente, 

tornou-se vítima de doenças e epidemias devido às precárias condições do meio 

ambiente de trabalho: seus filhos ou morriam prematuramente ou se tornavam 

                                                        
122 Ibidem, p.47 
123 BRANDÃO, Cláudio. Acidente de Trabalho e responsabilidade Civil do empregador. 3 ed. São 
Paulo: LTr, 2009, p 41 
124 REIMBERG, Cristiane Oliveira. Prevenir Sempre. In: Revista Proteção. Março/2011 – Ano XXIV, 
p.36 
125 Mesmo já existindo descrições de preocupação com o câncer ocupacional na segunda metade de 
século XVIII, o trabalhador mantinha-se ainda em situação degradante. Nota-se que esses registros 
são antigos, mas somente no século XXI, mais especificamente no ano de 2003, temos o primeiro 
projeto de lei, no Brasil, que normatizou o nexo entre o câncer e as condições de trabalho, 
considerando o câncer ocupacional. Esse projeto (que hoje é legislação vigente) é um modo de 
concretizar o direito a ter direito à saúde no local de trabalho. 
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incapacitados. Diante desse quadro complexo, tem-se os risco ambientais, risco de 

epidemias, doenças variadas e, o principal: risco de perder/prejudicar a mão de obra 

que se mostrava (quiçá ainda se mostre) como condição de possibilidade de 

manutenção da sociedade industrial. Surgem esforços na tentativa de regulamentar 

a higiene das condições de trabalho.126 Chegava-se a falar, ao invés de “luta pela 

saúde”, em “luta pela sobrevivência”127, e foi a partir destas manifestações que 

surgiu o que se convenciona chamar de movimento ludista e trabalhista, pelos quais 

se corporifica a reação às precárias condições de trabalho.128 

 

Era comum o labor extenuante de mulheres e de crianças129 em condições 
subumanas em fábricas e minas; o estado deplorável das habitações era 
mais um componente que se somava aos demais para deixar claro que o 
“trabalhador estava obrigado a curvar-se ao capital”.130  

 

Ainda, Engels estudando as condições de vida dos trabalhadores na 

Inglaterra nos alvores da Revolução Industrial, concluiu que a cidade, o tipo de vida 

dos seus habitantes e seus ambientes de trabalho são responsáveis, diretamente, 

pelo nível de saúde das populações.131 

A Revolução Industrial e toda sua sistemática de produção em série, a 

qualquer custo, buscando a expansão do lucro, fez com que o homem tentasse uma 

injusta competição com as máquinas. Isso é extremamente pertinente para a análise 

do direito ao ambiente de trabalho saudável: a máquina não adoece e não necessita 

de adequadas condições sanitárias para o desempenho de sua função; o homem, 

além de adoecer, necessita de condições sanitárias mínimas para o 

desenvolvimento de suas atividades laborais.  

Ao lado dos lucros crescentes e da expansão capitalista, aumentavam 

paradoxalmente a miséria, o número de doentes e mutilados, de órfãos e de viúvas 

                                                        
126 ESTRELA, R. A propósito deste livro e de suas traduções. IN: Ramazini, B. As Doenças dos 
Trabalhadores. São Paulo. Fundacentro, 1971. 
127 SUSSEKIND, Arnaldo e outros. Instituições de Direito do Trabalho. 11. ed. São Paulo: LTR, p 
45. 
128 ARAÚJO, Francisco Rossal de. A Saúde do Trabalhador como Direito Fundamental (No Brasil). 
Ano VI, n 110, 2010, p.85 
129 Crianças trabalhavam na manufatura das 6 horas da manhã até às 10 horas da noite. JACCARD, 
Pierre. História social do trabalho. Coleção movimento.  1 vol. Lisboa: Livros Horizonte, 1974, p.113 
130 ROCHA, Júlio César de Sá da. Direito Ambiental do Trabalho. São Paulo: LTr, 2002, p.58 
131 ENGELS, F.A. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. São Paulo, Global, ed. 1986 
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nos sombrios ambientes de trabalho.132 Contando com a sorte e com o instinto de 

sobrevivência, cabia ao próprio trabalhador zelar pela sua defesa diante do ambiente 

de trabalho agressivo e perigoso, porque as engrenagens aceleradas e expostas 

das engenhocas de então estavam acima da saúde ou da vida desprezível do 

operário. As lesões e enfermidades eram subprodutos inevitáveis da atividade 

empresarial e a prevenção era incumbência do próprio trabalhador.133 

O primeiro livro que trata das doenças ocupacionais é o do autor Georgius 

Agrícola. Lançado em 1556, traz em seu texto o estudo dos diversos problemas 

relacionados à extração e à fundição do ouro e da prata. Em 1697, Paracelso lança 

sua monografia, na qual realiza a análise das intoxicações pulmonares por 

mercúrio.134Ramazzini, em 1700, em virtude da grande repercussão causada à 

época, despertou a atenção de estudiosos e estadistas para o problema ao 

descrever uma série de doenças relacionadas com as profissões e a relação entre 

saúde e meio ambiente de trabalho.135 

Assim, surgem, na época, na Inglaterra, esforços na tentativa de regulamentar 

a higiene das condições de trabalho, de modo a transpassar a concretude da 

preocupação apenas individual, da doença em si, passando a abordar, também, a 

perspectiva ambiental, meio ambiente de trabalho. Em 1700, há um registro de 

Ramazzini a respeito de uma demanda judicial, quando estuda, em seu livro De 

Morbis Artificum Diatriba, a doença dos químicos, demonstrando sua preocupação 

com o meio ambiente.136 Esse relato trazido por Ramazzini demonstra que a 

população já relacionava a saúde às condições do meio ambiente de trabalho.137 

 

Há alguns anos, feriu-se uma luta de certa importância, entre um cidadão 
filanês e um negociante de Módena que possuía em cidade daquela 

                                                        
132 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 5ª ed. São Paulo: 
LTr, 2010, p.48. 
133 EL TRABAJO enel mundo. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo, 1985, v.2, p.160. In: 
OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 5ª ed. São Paulo: 
LTr, 2010, p.49 
134 MIRANDA, Carlos Alberto. Introdução à saúde no trabalho.  São Paulo: Atheneu, 1998, p.2; 
MICHEL, Oswaldo. Acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. 2. ed.Ampl. São Paulo: LTr, 2001. 
P. 25 
135 BRANDÃO, Cláudio. Acidente de Trabalho e responsabilidade Civil do empregador. 3ª Ed. 
São Paulo: LTr, 2009, p 157. 
136 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 5 ed. São Paulo: 
LTr, 2010, p.47. 
137 Também é interessante perceber que, apesar do médico evidenciar as causas das mortes, os 
juízes deram razão ao negociante de Módena que fabricava o modelado.  
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jurisdição um grande laboratório onde fabricava sublimado. O filanês levou o 
comerciante à justiça, instando a que mudasse seu laboratório para fora da 
cidade ou para outra região, porque, quando os operários calcinavam o 
vitríolo no forno, para a fabricação do sublimado, toda a vizinhança se 
envenenava. [...], faleciam anualmente mais pessoas do que em outros 
lugares. O médico atestava que os habitantes daquelas vizinhanças 
morriam de caquexia e de doença do peito, e atribuía a causa 
principalmente aos vapores de vitríolo que se desprendiam, corrompendo o 
ar circulante, tornando-se hostil e pernicioso para os pulmões. [...]; os juízes 
[...] deram razão ao comerciante e o vitríolo foi absolvido de culpa por sua 
inocuidade. [...].138 

 

Com a Revolução Industrial as deploráveis condições de trabalho e de vida 

das cidades se intensificaram: epidemias generalizadas, habitações fétidas, trabalho 

de crianças e mulheres, mortes e acidentes em massa. Por outro lado, os 

trabalhadores começavam a se organizar e exigir diminuição da jornada de trabalho, 

melhores salários e proteção do trabalho infantil e feminino. Nesse sentido, as 

primeiras legislações protegeram o trabalho noturno para aprendizes pobres nas 

fábricas de algodão (Ato da Saúde e da Moral dos Aprendizes de 1802 – Inglaterra), 

proibiram o trabalho noturno para empregados com menos de vinte e um anos 

(1831). E proibiram o emprego de crianças menores de nove anos de idade (Ato 

Fabril de 1833).139 

Duas das consequências da Revolução Industrial foram o surgimento do 

proletariado e o crescente aumento do risco na relação meio ambiente de trabalho e 

saúde. A população formada por operários aglutinava-se nos centros industriais da 

Europa e ao redor das fábricas. O proletariado foi caracterizado como a grande 

massa de trabalhadores que vivia em condições indignas, submetida a jornadas 

excessivamente prolongadas, com o agravante da exploração de menores de idade, 

além do emprego exagerado de mão de obra feminina.140 Nessa etapa do trabalho 

humano, era comum um operário, depois de trabalhar durante 16 horas, caminhar 

uma hora para chegar em casa e, no dia seguinte, levantar-se às 3 horas da manhã 

para chegar a tempo no trabalho.141 

                                                        
138 RAMAZZINI, Bernardino. As doenças dos trabalhadores. São Paulo: Fundacentro, 1992, p. 16. 
139 ROCHA, Julio Cesar de Sá da. Direito ambiental e meio ambiente do trabalho: dano, 
prevenção e proteção jurídica. São Paulo: LTr, 1997, p.83 
140 BRANDÃO, Cláudio. Acidente de Trabalho e responsabilidade Civil do empregador. 3ª Ed. 
São Paulo: LTr, 2009, p 44 
141 Dados estatísticos da época indicavam que, na França, para cada cem crianças nascidas nas 
famílias de simples operários, só 27 atingiam a idade de 10 anos; os sobreviventes não passam de 
17 aos 20 anos. JACCARD, Pierre. História social do trabalho.  Coleção movimentos.  Lisboa: Livros 
Horizonte, v.2, 1974, p. 174. 
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[...] o submundo do proletariado na Europa, composto por uma ralé fatigada, 
sórdida, andrajosa, esgotada pelo trabalho e pela subalimentação; 
inteiramente afastada das magistraturas do Estado; vivendo em masardas 
escuras, carecidas dos recursos mais elementares de higiene individual e 
coletiva; [...] estropriada pelos acidentes sem reparação; abatida pela 
miséria sem socorro; torturada da desesperança da invalidez e da velhice 
sem pão, sem abrigo, sem amparo.142 

 

Diante dessa realidade, na Inglaterra, o Estado (no sentido lato sensu), em 

sua única função de “garantir aos particulares ampla liberdade de ação 

econômica”143, prevalecendo nas codificações civis as características da época, 

pautadas nos princípios do individualismo e do materialismo, a tudo assistia 

impassível. 144 

No entanto, vagarosamente, surgem movimentos de estudiosos e 

trabalhadores em face da realidade de miséria e adoecimento decorrentes das 

péssimas condições do ambiente de trabalho. Em 1802, na Inglaterra, surge a Lei de 

Saúde e Moral dos aprendizes, considerada a primeira lei de proteção aos 

trabalhadores, que previa a limitação em 12 horas do trabalho diário e vedação do 

trabalho noturno, além de tornar obrigatório ao empregador lavar a fábrica duas 

vezes por ano e adotar medidas relativas à ventilação no local de trabalho.145 

Percebe-se, a partir desse período, um significativo avanço na preocupação com os 

riscos e, iniciam-se, então, movimentos em busca do direito ao ambiente de trabalho 

equilibrado. A partir dessa época, a saúde do trabalhador no meio ambiente de 

trabalho, perpassa por algumas expressivas etapas. 

 

3.3.1 Etapas da interconexão saúde e meio ambiente de trabalho  

 

A interconexão saúde e meio ambiente de trabalho perpassa por expressivas 

etapas. Dentre as fases mais expressivas, destacam-se: a etapa da medicina do 

                                                        
142 SUSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas. Instituições de direito do 
trabalho. 11 ed. São Paulo: LTr, 1992, v.1, p.35 
143 VIANA, Segadas. In: SUSSEKIND, Arnaldo. Instituições de Direito do Trabalho. 11 Ed., São 
Paulo: LTr, 1992, v.1, p.36 
144 BRANDÃO, Cláudio. Acidente de Trabalho e responsabilidade Civil do empregador. 3ª Ed. 
São Paulo: LTr, 2009, p 46 
145 Ibidem, p 46 
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trabalho, etapa da saúde ocupacional, etapa da saúde do trabalhador e etapa da 

qualidade de vida do trabalhador.146 

A etapa da medicina do trabalho ocorreu em 1830, na Inglaterra, pela 

inserção, numa indústria têxtil, do serviço de Medicina no Trabalho147.  Houve a 

introdução de um médico no interior das fábricas, muito embora o atendimento dava-

se somente ao trabalhador já adoecido. Esse profissional não analisava e sequer 

interferia nos riscos provocados no meio ambiente de trabalho. Também atuava no 

processo seletivo, de maneira a identificar os mais aptos ao trabalho a ser 

executado.148 

 

Na realidade, o trabalhador apenas dispunha do atendimento especializado 
para administrar os efeitos dos agentes danosos, porquanto o serviço 
médico não tinha autonomia para interferir no processo produtivo e eliminar 
as fontes das agressões, até porque essas providências dependeriam da 
participação de outros profissionais do setor operacional.149 

 

A medicina no local de trabalho era voltada para a adaptação do homem ao 

trabalho e não se preocupava com os riscos do ambiente de trabalho em si. A 

medicina era voltada a análise das qualidades específicas de cada trabalhador. 

Buscava-se o mais saudável para maior produção. 

 

Os métodos do Taylorismo e posteriormente do Fordismo necessitavam do 
operário sadio, com baixo índice de absenteísmo e alta produção. Para isso, 
o médico contribuía decisivamente no processo de seleção dos mais aptos 
e no atendimento dos pacientes nas dependências da própria empresa para 
que o trabalhador pudesse retornar, sem demora, à linha de montagem.150 

 

  Com o fim da II Guerra Mundial surge a etapa da saúde ocupacional. Esta 

buscou fazer bom emprego do momento da sensibilidade e da procura por maior 

preocupação com o ser humano. Gerada pela guerra, focou nas condições de 

trabalho através do despertar da consciência humanitária e da disseminação dos 
                                                        
146 Ibidem, p.67. 
147 NOGUEIRA, Diogo Pupo, apud Oliveira, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do 
trabalhador. 4 ed. São Paulo: LTr, 2002, p.64 
148 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção jurídica à saúde do trabalhador. 4 ed. São Paulo: 
LTr, 2002, p.67. 
149 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 5ª ed. São Paulo: 
LTr, 2010, p.52 
150 Ibidem, p.52 
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ideais de paz e estabilidade social. Ainda, marcada pela exigência de serem 

implantadas novas medidas de prevenção de acidentes, de larga ocorrência nesse 

período, em virtude das jornadas excessivas de trabalho, necessárias ao esforço de 

reconstrução do pós-guerra.151 

 

É dessa época a realização de pesquisas com a utilização da Engenharia, 
dando início ao enfoque multidisciplinar na melhoria do ambiente de 
trabalho. Ao lado disso, os conhecimentos adquiridos durante o Conflito 
Mundial, voltados para o aperfeiçoamento das armas e sistemas defensivos, 
utilizando trabalho de profissionais das mais diversas áreas, como 
Engenharia, Medicina, Psicologia, Fisiologia e Arquitetura, representaram o 
embrião do que fez surgir, por volta dos anos de 1950, a Ergonomia, cujo 
principal enfoque era voltado para a adaptação do trabalho ao homem.152 

 

Assim, diferentemente da etapa da medicina do trabalho, a saúde ocupacional 

inverte o objetivo de adaptar o homem ao trabalho para a “adaptação do trabalho ao 

homem".  Não mais se seleciona homens conforme a penosidade do trabalho, mas 

sim, inicia-se um processo de melhorias nas condições do ambiente de trabalho 

para adaptá-lo ao homem. Esse novo foco necessitou do conhecimento 

multidisciplinar para o meio ambiente de trabalho. 

 

Para prevenir os acidentes foi necessária a contribuição dos engenheiros, 
visando a reforçar a segurança nos processos produtivos para evitar as 
doenças provocadas pelos agentes danosos, desenvolveu-se a higiene 
ocupacional. Iniciou-se, assim, o período do enfoque multidisciplinar na 
melhoria do ambiente de trabalho, na fixação dos limites de tolerância para 
a exposição aos agentes agressivos e na utilização dos equipamentos de 
proteção.153 

 

A etapa da medicina do trabalho foi extremamente relevante para a 

consciência melhoria do ambiente laboral e controle dos riscos lá presentes. E, 

nessa etapa, a OIT (Organização Internacional do Trabalho) e a OMS (Organização 

Mundial da Saúde) estabeleceram a definição do objetivo de saúde ocupacional. 

 
A saúde ocupacional tem como finalidade incentivar e manter o mais 
elevado nível de bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as profissões; prevenir todo o prejuízo causado à saúde destes pelas 

                                                        
151 Ibidem, p.67. 
152 BRANDÃO, Cláudio. Acidente de Trabalho e responsabilidade Civil do empregador. 3 ed. São 
Paulo: LTr, 2009, p 58. 
153 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 5 ed. São Paulo: 
LTr, 2010, p.54. 
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condições de seu trabalho; protegê-los em seu serviço contra os riscos 
resultantes da presença de agentes nocivos à saúde; colocar e manter o 
trabalhador em um emprego que convenha às suas aptidões fisiológicas e 
psicológicas e, em resumo, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao 
seu trabalho.154 (grifo nosso) 

 

Por volta de 1970, surge a etapa de saúde do trabalhador. Essa é marcada 

pelo ingresso do trabalhador no processo de discussão, não mais aceitando o 

sistema de monetização do risco, mas emprestando a sua experiência na 

identificação das causas.155 Entra em ação um novo ator para tentar modificar a 

situação: o trabalhador.156 Os trabalhadores, então encorajados pela nova 

mentalidade, iniciam movimentos de luta e exigem melhores condições, apontando, 

eles próprios, o que deveria ser mudado. Já não basta mais só minorar a dor; era 

preciso trabalhar na causa do sofrimento.157 A influência do trabalhador na 

discussão das formas de prevenção aos riscos, melhorias nos modos de produção e 

análise do ambiente de trabalho permitiu uma visão preventiva e acentuou ainda 

mais a necessidade de adaptar o ambiente de trabalho ao trabalhador.  

As reivindicações tinham como suporte a experiência coletiva dos 

trabalhadores, partindo do efeito concreto dos danos para a posterior análise, o que 

implicou, também, o alcance da visão global do ambiente e não somente do posto 

de trabalho do operário.158 A exigência já não é mais que se paguem os efeitos 

destruidores do trabalho, mas que o trabalho se organize para ser uma atividade 

criadora e não destruidora.159 Ganham igual importância tanto os problemas como 

                                                        
154 NOGUEIRA, Diogo Pupo. Incorporação da saúde ocupacional à rede primária de saúde. In: 
FISCHER, Frida M; GOMES, Jorge da Rocha; COLACIOPPO, Sérgio (Orgs.). Tópicos de saúde do 
trabalhador. São Paulo: Hucitec, 1989, p.223. 
155 Que pode ser compreendido como o direito de manter condições insalubres de trabalho desde que 
pago adicional compensatório, ou em outras palavras, o aumento da remuneração do empregado 
para compensar o maior desgaste decorrente da atividade que executa.  OLIVEIRA, Sebastião 
Geraldo de. Proteção jurídica à saúde do trabalhador. 4 ed. São Paulo: LTr, 2002, p. 138. 
156 Oliveira entende que até a etapa em que predominava o pensamento da saúde ocupacional, o 
empregado apenas assistia ao desenrolar dos acontecimentos, mas não contava com articulação 
suficiente para reivindicar, apesar de ser o principal interessado. OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. 
Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 5ª ed. São Paulo: LTr, 2010, p.56. 
157. OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 5ª ed. São 
Paulo: LTr, 2010, p.56 
158 Ibidem p.56. 
159 LAURELL, Asa Cristina; NORIEGA, Mariano. Processo de produção e saúde: trabalho e 
desgaste operário. São Paulo: Hucitec, 1989, p.82. 
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ritmos e cargas de trabalho, repetitividade e monotonia, turnos e horários, quanto os 

ruídos, substâncias químicas, vapores, iluminação.160 

Em 1970, surge a etapa da qualidade de vida do trabalhador161, buscando 

programas de melhoria da qualidade de vida no trabalho. Nasceu junto com as 

modernas técnicas de administração direcionadas à melhoria do produto e pela 

constatação de que a satisfação do trabalhador não pode permanecer afastada 

desse contexto e definiu que a qualidade não se reflete, apenas, na modernização 

das técnicas de produção, sendo ilusória a visão de que o homem-social pode ser 

dissociado do homem trabalhador.162 Ela objetivou a integração deste com o 

homem, o ser humano dignificado e satisfeito com a sua atividade, que tem vida 

dentro e fora do ambiente de trabalho, que pretende, enfim, qualidade de vida no 

sentido amplo.163 A pretensão da qualidade de vida do trabalhador buscou focar o 

equilíbrio necessário entre o homem e o meio ambiente de trabalho. 

 

3.3.2 O Direito à Saúde no Meio Ambiente de Trabalho 

  

A atuação normativa da OIT tem desempenhado função basilar na proteção 

da saúde do trabalhador no seu local de trabalho, e é o marco apontador aos grupos 

internacionais de legisladores, sindicatos, empresas e órgãos governamentais no 

assunto. Esse tratado, já no preâmbulo de sua Constituição, trouxe a necessidade 

de proteção dos trabalhadores contra as enfermidades resultantes do trabalho. 

 

No preâmbulo do Tratado que constituiu consta a existência de condições 
de trabalho que implicam um grande número de pessoas em injustiça, 
miséria e privações e que a não adoção por uma nação qualquer de um 
regime de trabalho realmente humanitário é um obstáculo aos esforços dos 
demais que queiram melhorar as condições de trabalho nos seus próprios 
países.164 

 

                                                        
160 Ibidem p.89. 
161 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 5 ed. São Paulo: 
LTr, 2010, p.60. 
162 BRANDÃO, Cláudio. Acidente de Trabalho e responsabilidade Civil do empregador. 3 ed. São 
Paulo: LTr, 2009, p 59. 
163 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 5 ed. São Paulo: 
LTr, 2010, p.63. 
164 SUSSEKIND, Arnaldo. Convenções da OIT. 2 ed. São Paulo: LTR, 1998, p.17. 
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A necessidade de medidas concretas para garantir o direito à saúde na 

legislação social trabalhista, de forma a efetivar esse direito, tornou necessária a 

intervenção do Estado nas relações de trabalho, e isso “motivou o desenvolvimento 

do Direito Internacional do Trabalho e originou as primeiras convenções 

internacionais em 1905, em Berna”165 e “já na primeira reunião da OIT, em 1916, 

foram adotadas seis convenções com visível propósito de proteção à saúde e a 

integridade física dos trabalhadores”.166 

 

Sob a perspectiva da Revolução Industrial e dos resultados no contexto 
social, bem como a necessidade de regulamentação das condições de 
trabalho, surge a internacionalização das normas de proteção ao obreiro, 
através da mútua cooperação dos países, para melhoria de tais condições 
no plano mundial, isto é, pela unificação do Direito do Trabalho no âmbito 
internacional.167 

 

Em 1966, com a celebração do Pacto Internacional sobre os Direitos 

Econômicos e Sociais da ONU, ao lado do Pacto internacional dos Direitos Civis e 

Políticos, a regulamentação da saúde no trabalho ganha uma dimensão ainda maior. 

A partir de então, solidificou-se o conceito de que o trabalho é feito para o homem e 

não o homem para o trabalho, tendo o trabalhador “direito de ser tratado como um 

ser humano e não como um instrumento de produção”168.  

O mencionado pacto criou obrigações para os Estados-partes no plano 

internacional, responsabilizando-os em caso de violação. Consagrou o direito amplo 

e irrestrito de gozo “de condições de trabalho justas e favoráveis”169, seguras e 

higiênicas, cabendo à OIT o papel de colocar em prática os direitos reconhecidos 

aos trabalhadores, os quais integravam um extenso catálogo direcionado aos 

Estados, diferentemente dos primeiros, que eram endereçados aos indivíduos.170 

                                                        
165 BRANDÃO, Cláudio. Acidente de Trabalho e responsabilidade Civil do empregador. 3 d. São 
Paulo: LTr, 2009, p 49 
166 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 5 ed. São Paulo: 
LTr, 2010, p.51. 
167 MORAES, Monica Maria Lauzid De. O Direito à Saúde e Segurança no Meio Ambiente do 
Trabalho: proteção, fiscalização e efetividade. São Paulo: LTR, 2002, p. 69. 
168 SERVAIS, Jean-Michel. Elementos de direito internacional comparado do trabalho. São 
Paulo: LTR, 2001, p. 83. 
169 LIMA, Júnior, Jayme Benvenuto. Os direitos humanos econômicos, sociais e culturais. Rio de 
Janeiro: renovar, 2001.p 31. 
170 BRANDÃO, Cláudio. Acidente de Trabalho e responsabilidade Civil do empregador. 3 ed. São 
Paulo: LTr, 2009, p 54. 
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Para garantir um meio ambiente de trabalho equilibrado que promova e 

garanta o direito a saúde do trabalhador, a OIT, com base na dignidade humana do 

trabalhador, tem adotado vários programas, firmado pactos, ditado regulamentos e 

recomendações e elaborado convenções que abarcam as mais diferentes formas de 

prevenir riscos ao trabalhador e garantir seu direito à saúde no ambiente laboral. 

Destaca-se, novamente, a Convenção de nº 155 da OIT171, ao definir, em seu 

artigo 3º, que o termo saúde, em relação com o trabalho, não abrange somente a 

ausência de afecções ou de doença, mas também os elementos físicos e mentais 

que afetam a saúde e estão diretamente relacionados com a segurança e higiene no 

trabalho. 

Tal Convenção determina o estabelecimento de uma política nacional em 

matéria de segurança, saúde e meio ambiente de trabalho e a necessidade dos 

países cumprirem três obrigações, quais sejam: coerência da política a ser adotada, 

sua colocação em prática e seu reexame periódico172. Significa que, ao se instalar 

uma política nacional, seu fim maior é a efetiva prevenção dos acidentes e danos à 

saúde através da eliminação ou neutralização dos riscos presentes no meio 

ambiente de trabalho. 

 

O aludido instrumento representou um considerável avanço no tratamento 
dado ao direito de proteção à saúde do trabalhador em virtude dos aspectos 
relativos à conceituação do direito à saúde e pelo fato de haver estabelecido 
para os países signatários o compromisso de implantação de uma política 
nacional em matéria de segurança e saúde dos trabalhadores e o meio 
ambiente de trabalho.173 

 

O Estado-membro deve formular e pôr em prática e reexaminar 

periodicamente uma política nacional coerente em matéria de segurança e saúde 

dos trabalhadores e o meio ambiente de trabalho, com o objetivo de prevenir os 

acidentes e os danos à saúde, consequentes do trabalho ou que com este tenham 

                                                        
171 Adotada e em vigor no Brasil desde 18.05. 1993 pelo decreto nº 1.254/1994. 
172 Convenção 155, art 4: 1. Todo Membro deverá, em consulta às organizações mais representativas 
de empregadores e de trabalhadores, e levando em conta as condições e a prática nacionais, 
formular, pôr em prática e reexaminar periodicamente uma política nacional coerente em matéria de 
segurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente de trabalho.  2. Essa política terá como 
objetivo prevenir os acidentes e os danos à saúde que forem conseqüência do trabalho, tenham 
relação com a atividade de trabalho, ou se apresentarem durante o trabalho, reduzindo ao mínimo, na 
medida que for razoável e possível, as causas dos riscos inerentes ao meio ambiente de trabalho.  
173 SUSSEKIND, Arnaldo. Convenções da OIT. São Paulo: LTR, 1998, p. 394. 
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relação, reduzindo ao mínimo, na medida em que forem razoáveis ou possíveis, as 

causas dos riscos inerentes ao meio ambiente de trabalho e assim poder concretizar 

seu direito à saúde. 

 

A intenção de formular uma Política Nacional de Segurança e Saúde no 
local de trabalho é debatida há quase duas décadas, mas pouco evoluiu. As 
tendências normativas internacionais, as estatísticas elevadas de doenças e 
acidentes de trabalho, o acervo doutrinário sobre o tema, o número 
crescente de demandas judiciais por parte dos lesionados ou seu 
dependentes, os compromissos que o Brasil já assumiu ao ratificar diversas 
Convenções da OIT, as dificuldades do operador jurídico de abordar e 
compreender o tema, em razão do conjunto normativo ultrapassado, tudo 
isso está deixando evidente que o assunto necessita ser tratado com 
urgência pelos órgãos competentes. Estamos certos de que os próximos 
anos serão marcantes no Brasil pela mudança do marco regulatório e da 
mentalidade quanto ao tema de segurança, saúde do trabalhador e meio 
ambiente de trabalho.174 

 

Com o propósito do princípio da prevenção, a Convenção menciona que 

medidas deverão ser adotadas no sentido de inserir questões de segurança, higiene 

e meio ambiente de trabalho em todos os níveis, médio e profissional, com o objetivo 

de satisfazer as necessidades de treinamento de todos os trabalhadores175, pois não 

adiantaria o progresso legislativo se o cidadão comum não despertasse para a 

necessidade de preservação da vida, até mesmo por ignorar seus direitos. Iniciar a 

conscientização desde o ensino primário representa, com certeza, um grande 

avanço para uma melhor qualidade de vida no trabalho, já que os futuros 

trabalhadores e empresários começarão as suas atividades com uma nova visão 

sobre a saúde, o trabalho e o meio ambiente. Espera-se que essa medida seja 

rapidamente implementada em razão da sua importância estratégica para a saúde 

do trabalhador.176 

Merece destaque a obrigatoriedade do empregador garantir e adotar medidas 

de proteção adequadas para que os agentes ambientais não envolvam riscos à 

saúde do indivíduo no meio ambiente de trabalho. Para efetivar o direito à saúde, a 

                                                        
174 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção jurídica à saúde do trabalhador. 4 ed. São Paulo: 
LTr, 2002, p.115. 
175 Art. 14 da Convenção 155: Medidas deverão ser adotadas no sentido de promover, de maneira 
conforme à prática e às condições nacionais, a inclusão das questões de segurança, higiene e meio 
ambiente de trabalho em todos os níveis, médio e profissional, com o objetivo de satisfazer as 
necessidades de treinamento de todos os trabalhadores 
176 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção jurídica à saúde do trabalhador. 4 ed. São Paulo: 
LTr, 2002, p.83 
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Convenção determina a delegação de fornecimento de equipamentos de proteção 

ao trabalhador. Assim, fica esclarecida a responsabilidade do empregador para com 

a preservação da saúde de seu empregado.  

Ou seja, o encargo na implementação de medidas protetivas é amparado no 

princípio da alteridade ao estabelecer que o risco e ônus da atividade sejam do 

empregador. Isso é razoável, uma vez que se dele é a liberdade de escolha do ramo 

de atividade e do modo como será desenvolvida, tão logo, dele também será a 

incumbência da proteção dos seus empregados.177 

Por fim, complementa que para a garantia de uma efetiva saúde no ambiente 

de trabalho, empregador e empregado deverão atrelar esforços para que as 

medidas de segurança possam alcançar seus objetivos. Para isso, requer que o 

empregador forneça as informações necessárias sobre os riscos que circundam a 

atividade e as precauções a serem tomadas. Dá um caráter de democratização ao 

meio ambiente de trabalho ao solicitar a presença do trabalhador no levantamento 

dos agentes e na escolha dos métodos de proteção. Este, por sua vez, deve 

cooperar na execução das medidas protetivas estabelecidas.178 

Assim, a obrigatoriedade de cada país membro implantar uma política 

nacional de segurança e saúde permitiu um viés mais amplo e novas perspectivas 

para a prevenção das doenças ocupacionais.  Alerta para o dever de colaboração 

entre o trabalhador e o empregador na adoção de formas de fomento à saúde nos 

locais de trabalho.179 Para tanto, permite ao trabalhador o direito e o dever de 

participar de condições seguras que não afetem sua segurança e saúde180 e institui 

a obrigação do empregador de instalação das precauções pertinentes capazes de 

isentar riscos à saúde desse trabalhador181. 

 A Convenção 155 ainda traz a necessidade de medidas adequadas para 

prevenir a exposição do trabalhador a qualquer risco químico, físico ou biológico em 

                                                        
177 Artigo 16 da Convenção 155: 2. Deverá ser exigido dos empregadores que, na medida que for 
razoável e possível, garantam que os agentes e as substâncias químicas, físicas e biológicas que 
estiverem sob seu controle não envolvem riscos para a saúde quando são tomadas medidas de 
proteção adequadas. 3. Quando for necessário, os empregadores deverão fornecer roupas e 
equipamentos de proteção adequados a fim de prevenir, na medida que for razoável e possível, os 
riscos de acidentes ou de efeitos prejudiciais para a saúde.  
178 Artigo 19 da Convenção 155 da OIT. 
179Art. 6 da Convenção 167 da OIT 
180Artigo 10 da Convenção 167 da OIT 
181 Artigo 13 da Convenção 167 da OIT 
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grau que possa resultar perigoso para sua saúde182 e, quando não possível garantir 

por outros meios a proteção adequada contra riscos, inclusive aqueles derivados da 

exposição a condições adversas, devem ser adotados equipamentos de proteção 

pessoal adequados aos tipos de trabalho e riscos.183Também, privilegia o dever de 

informação e formação dos trabalhadores quanto aos riscos, os meios de preveni-los 

e as formas de proteção.184A saúde do trabalhador passou a ser tratada pela OIT 

sob outro aspecto, qual seja, o do meio ambiente de trabalho, não apenas ficando 

restrito às doenças do trabalho. 

Por sua vez, a Convenção da OIT que trata dos serviços de saúde do trabalho 

de nº. 161 foi ratificada pelo Brasil em 18 de maio de 1990. Destaca em artigo 1º que 

a expressão ‘Serviços de Saúde no Trabalho’ designa um serviço investido de 

funções essencialmente preventivas e encarregado de aconselhar o empregador, os 

trabalhadores e seus representantes na empresa em apreço, sobre os requisitos 

necessários para estabelecer e manter um ambiente de trabalho seguro e salubre, 

de molde a favorecer uma saúde física e mental ótima em relação com o trabalho e 

a adaptação do trabalho às capacidades dos trabalhadores, levando em conta seu 

estado de sanidade física e mental. 

Já a Convenção 168 da OIT, em seu artigo 5º, estabelece que os serviços de 

saúde no trabalho devem assegurar as funções, dentre as seguintes, que sejam 

adequadas e ajustadas aos riscos da empresa com relação à saúde no trabalho, de 

modo a: 

 

Identificar e avaliar os riscos para a saúde, presentes nos locais de 
trabalho; vigiar os fatores do meio de trabalho e as práticas de 
trabalho que possam afetar a saúde dos trabalhadores, inclusive as 
instalações sanitárias, as cantinas e as áreas de habitação, sempre 
que esses equipamentos sejam fornecidos pelo empregador; 
acompanhar a saúde dos trabalhadores em relação com o 
trabalho;185 
 

Ainda, na perspectiva do direito à saúde no meio ambiente de trabalho, é 

essencial destacar as orientações de cunho geral acerca do conceito de saúde 

(OMS), o bem como das propostas e programas apresentados para enfrentar os 

                                                        
182 Artigo 28 da convenção 167 da OIT 
183Artigo 30 da convenção 167 da OIT 
184Artigo 33 da Convenção 167 da OIT 
185 Artigo 5º da Convenção 167 da OIT 
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problemas atrelados ao tema. O preâmbulo da Constituição da Organização Mundial 

da Saúde186 ressalta que a saúde é o completo bem-estar físico, mental e social e 

não apenas a ausência de doenças. Essa Constituição consagrou, em seu artigo 2º, 

como uma das funções da Organização Mundial da Saúde a promoção da melhoria 

das condições de trabalho.  

De acordo com a OMS, os maiores desafios para a saúde do trabalhador 

atualmente e no futuro são os problemas de saúde ocupacional ligados com os 

riscos abstratos, relacionados com as novas tecnologias de informação e 

automação, novas substâncias químicas e energias físicas, riscos de saúde 

associados a novas biotecnologias, transferência de tecnologias perigosas, 

envelhecimento da população trabalhadora, problemas especiais dos grupos 

vulneráveis incluindo migrantes e desempregados, problemas relacionados com a 

crescente mobilidade dos trabalhadores e ocorrência de novas doenças 

ocupacionais de várias origens, dentre elas, o alto índice de incidência de câncer 

relacionado ao trabalho. 

A OMS tem promovido nos mais diversos países, nos últimos anos, 

programas de saúde do trabalhador no meio ambiente de trabalho. Um dos mais 

significantes trabalhos voltados à saúde ocupacional foi aprovado em 2007, pela 60ª 

Assembléia Mundial da saúde, conhecido como o Plano de Ação Global em Saúde 

dos Trabalhadores, que previu ações para o período de 2008 a 2017 voltadas ao 

campo “saúde do trabalhador”. 

O plano faz parte da estratégia global da OMS no que se refere à amplitude 

da “Saúde para Todos187” e traz, dentre outros, os objetivos de estabelecer níveis 

básicos de proteção da saúde em todos os locais de trabalho para diminuir as 

desigualdades entre os trabalhadores e, dentro de países, reforçar a promoção da 

saúde no trabalho e estimular a incorporação de ações em outras políticas, como o 

desenvolvimento sustentável, a redução da pobreza, a liberalização do comércio, a 

proteção ambiental e de emprego.  

                                                        
186 Disponível em: < http://www.who.int/es/index.html >. Acesso em: 28 mar. 2011. 
 
187 Disponível em<Saúde Para Todos aprovado pela Assembléia Mundial de Saúde em 1996. 
Disponível em: <http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA60/A60_R26-en.pdf >. Acesso em: 28 
mar. 2011. Acesso em 20 jun 2011. 
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De forma geral, o Plano de Ação Global está voltado para enfrentar um dos 

maiores desafios para a concretização do direito à saúde no meio ambiente de 

trabalho, que é a busca de políticas efetivas e capazes de promover e proteger a 

saúde do trabalhador diante da realidade das novas tecnologias, novas substâncias 

químicas, biotecnologias, catalogação de novas doenças relacionadas ao trabalho e 

outros riscos no ambiente de trabalho.   

Para a Organização Pan-Americana da Saúde, cerca de 45% da população 

mundial e cerca de 58% da população acima de 10 anos de idade faz parte da força 

de trabalho que sustenta a base econômica e material das sociedades que, por 

outro lado, são dependentes da sua capacidade de trabalho.188  Essa constatação já 

é suficiente para demonstrar que a saúde do trabalhador é condição mínima no 

processo produtivo, sendo sua importância percebida como elemento de 

desenvolvimento socioeconômico. Ainda, para a Organização Pan-Americana da 

Saúde, “a saúde do trabalhador e um ambiente de trabalho saudável são valiosos 

bens individuais, comunitários e dos países”.189 

 

3.3.2.1 O direito à saúde no meio ambiente de trabalho brasileiro 

 

No Brasil, o direito à saúde na sua forma mais ampla, nem sempre teve um 

status de direito nas cartas constitucionais do Brasil. A saúde enquanto direito é 

constitucionalizada na Carta Magna de 1988; todavia, as cartas anteriores 

tratavam/mencionavam a saúde de algum modo.  

No Brasil-colônia, a política social de segurança e saúde no ambiente de 

trabalho se restringia à ação voluntária dos senhores aos escravos doentes ou o 

Estado paternalista e, com a República, os acidentados apenas eram enviados às 

Santas Casas de Misericórdia com o registro policial dos eventos ocorridos.190 

Com o advento do Decreto n. 24.637/1934191, alargou-se a definição de 

acidentes e doenças e foi abrangido um número maior de moléstias típicas a 

determinadas atividades. Passou-se a considerar a indústria, a pecuária, agricultura 

                                                        
188 Disponível em<http://www.opas.org.br/>. Acesso em 20 jun 2011. 
189 Disponível em<http://www.opas.org.br/>. Acesso em 20 jun 2011. 
190 MACHADO, Sidnei. O direito à proteção ao meio ambiente de trabalho no Brasil. São Paulo: 
LTr, 2001, p.60 
191 Estabelecia sob novos moldes as obrigações resultantes dos acidentes do trabalho. 



72 
 

e o comércio. Em 1934, através do predomínio de um modelo constitucional social- 

democrata, a Constituição192 continha referência ao sistema previdenciário instituído, 

mediante contribuição a cargo da União, do empregado e empregador para fins de 

cobertura de acidentes e mortes no trabalho. Os direitos sociais, que eram mínimos 

na época, foram obtidos como um presente do Estado. Ainda assim, não 

representavam as necessidades dos trabalhadores e não priorizavam as questões 

sociais fundamentais. Conforme Lima, sobre esses direitos, “sequer havia 

conscientização de serem direitos humanos; a luta pela sua conquista era associada 

à marginalidade, ficando grande parte deles reconhecidos essencialmente pró-

forma”193. 

A Constituição brasileira de 1937, influenciada pela Carta del Lavoro italiana, 

implementou um modelo corporativista. Registra-se que esse modelo nada 

acrescentou ao direito à saúde do trabalhador. O modelo instituiu seguro face aos 

acidentes do trabalho desvinculado da previdência estatal e passou a considerá-lo 

“risco, contingência social ou necessidade a ser coberta”194.  

O significativo avanço para o direito à saúde no meio ambiente de trabalho 

veio com a Constituição de 1946, a partir da instituição do seguro contra acidentes 

do trabalho não estatal, com custeio a cargo do empregador195 e sendo um direito 

social do segurado, além de proclamar a necessidade da higiene e segurança do 

trabalho196. Eis um significativo avanço da Carta de 1946. Em pleno movimento 

militar, a Constituição de 1964, por sua vez, nada alterou em relação ao assunto e 

                                                        
192 BRASIL. Constituição de 1934. Constituições Brasileiras, Brasília: Senado Federal, v.III, p. 163. 
“art. 121[...] § 1º - A legislação do trabalho observará os seguintes preceitos, além de outros que 
colimem melhorar as condições do trabalhador: [...] h - [...] instituição de previdência, mediante 
contribuição igual da União, do empregador e do empregado [...] e nos casos de acidente do trabalho 
ou de morte. 
193 LIMA Jr., Jayme Benvenuto. Os direitos humanos econômicos, sociais e culturais. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2001, p. 50-52.  
194 FERNANDES, Anníbal. Os acidentes do trabalho: do sacrifício do trabalho à prevenção e à 
reparação. 3. ed. São Paulo: LTr, 2002, p.48. 
195 BRASIL. Constituição de 1946. Constituições brasileiras, Brasília: Senado Federal, v. V, p. 106. 
“Art. 15, XVII: A legislação do trabalho e da previdência social obedecerão aos seguintes preceitos, 
além de outros que visem a melhoria da condição dos trabalhadores: [...] XVII – obrigatoriedade da 
instituição do seguro pelo empregador contra os acidentes de trabalho. 
196 BRASIL. Constituição de 1946. Constituições brasileiras, Brasília: Senado Federal, v. V, p. 106. 
“Art. 15, XVII: A legislação do trabalho e da previdência social obedecerão aos seguintes preceitos, 
além de outros que visem a melhoria da condição dos trabalhadores: [...]VIII – higiene e segurança do 
trabalho.  
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manteve aos trabalhadores os direitos assegurados à higiene e à segurança do 

trabalho.197 

Deste modo, analisando o direito à saúde no meio ambiente de trabalho, 

numa perspectiva histórica das constituições brasileiras, verifica-se que o tema 

passou a ser considerado/explorado a partir da Carta de 1934, sendo reiterado nas 

demais, de 1946 e 1964 sem, contudo, adentrar-se na questão de sua efetiva 

aplicação real. 

 De outro lado, nota-se, com a promulgação da Constituição de 1988, que 

houve um maior prestígio às normas internacionais de saúde do trabalhador. A 

introdução de dispositivos que garantissem a não exclusão de direitos e garantias 

dos tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil seja parte198 

faz com que as Convenções da OIT aqui ratificadas, ainda que não enunciadas sob 

a forma de normas constitucionais, tenham conferido valor jurídico de norma 

constitucional. 

As transformações de cunho econômico e também social experimentadas ao 

longo do tempo provocaram mudanças no sistema do Direito, forçando-o a refletir as 

necessidades que surgiram com a evolução. Encontrar alternativas que pudessem 

garantir a saúde, enquanto direito de todos, de forma a contemplar suas realidades 

de vida, foi tarefa que preocupou o constituinte quando da elaboração da Carta 

Constitucional.  

Na medida em que a Constituição Federal fala da saúde como um direito de 

todos e dever do Estado, com acesso universal e igualitário às ações e serviços de 

sua promoção e proteção199, percebe-se que o conceito de saúde é dilatado, 

perdendo abrangência limitada. Sua aplicação objetiva não só a cura, mas também 
                                                        
197 BRASIL. Constituição de 1967. Constituições brasileiras, Brasília: Senado Federal, v. V, p. 170. 
“Art. 165: A legislação do trabalho e da previdência social obedecerão aos seguintes preceitos, além 
de outros que visem a melhoria da condição dos trabalhadores: [...] IX – higiene e segurança no 
trabalho”. 
198 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-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: § 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 
República Federativa do Brasil seja parte. Disponível em http://www.planalto.gov.br. Acesso em 30 de 
jan.2011 
199 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Da Saúde. Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação. Disponível em http://www.planalto.gov.br. Acesso em 30 de jan.2011. 
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a prevenção de doenças, de acordo com a existência real de cada ser humano, 

considerando seu meio, inclusive o ambiente de trabalho, disponibilizando a 

possibilidade de acesso aos meios necessários para sua efetivação. 

 

A Constituição da República de 1988, pela primeira vez, estabeleceu, 
categoricamente, no art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do 
Estado. Além de ser um direito social, como previsto no art. 6º, é um direito 
de todos e, portanto, de cada um, de acesso universal e igualitário. As 
normas relativas à saúde são de ordem pública, porquanto regulam um 
serviço público essencial, tanto que o art. 197 da Constituição enfatiza que 
são de relevância pública as ações e serviços de saúde.200 

 

No âmbito da melhoria das condições sociais dos trabalhadores, elencadas 

pelo constituinte no artigo 7º dos Direitos Sociais201, há a garantia de redução dos 

riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, o 

que relaciona a temática do direito à saúde no local de trabalho com a tutela do 

ambiente de trabalho e deve contribuir para a prevenção de doenças e promoção da 

sua qualidade de vida. Assim, a universalidade trazida pelo constituinte permite 

tutelar a saúde em face das condições agressivas e/ou insalubres que derivam do 

ambiente de trabalho. 

Em função da latente necessidade de implementação de normas que, de 

modo efetivo, contribuíssem para a redução das lesões e doenças no trabalho, o art. 

7º da CF/88 objetivou assegurar ao trabalhador o direito à adoção, no âmbito da 

empresa, de uma política de ação preventiva no combate ao infortúnio do 

trabalho.202 

O constituinte tutelou o ambiente laboral, também, à área do Direito Sanitário, 

ao expressar no art. 200, VIII203, que cabe ao Sistema Único de Saúde colaborar 

com a proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. A saúde do 

                                                        
200 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção jurídica à saúde do trabalhador. 4 ed. São Paulo: 
LTr, 2002, p.108. 
201 BRASIL. Constituição Federal de 1988. DOS DIREITOS SOCIAIS.   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. 
Disponível em  http://www.planalto.gov.br. Acesso em 30 de jan.2011. 
202 SUSSEEKIND, Arnaldo. Comentários à constituição. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1990. V.1, 
p. 439. 
203 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de 
outras atribuições, nos termos da lei: VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. Disponível em http://www.planalto.gov.br. Acesso em 30 de jan.2011 
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trabalhador inclui-se, assim, no âmbito do direito à saúde, devendo ser garantido 

pelo Estado por meio do Sistema Único de Saúde. 

 

Ao lado do direito à redução dos riscos à saúde, como principal norma 
orientadora do sistema de proteção ao trabalhador, destaca-se a 
constitucionalização do dever de colaboração para a proteção do meio 
ambiente, como atribuição do Sistema Único de Saúde, com a 
particularidade de nele incluir o meio ambiente de trabalho.204 

 

Em seu capítulo sobre meio ambiente205, a Carta Constitucional aborda o 

direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado como um bem essencial à 

sadia qualidade de vida. Ao elaborar tais dispositivos, o legislador não considerou 

apenas o meio ambiente de forma abstrata, mas preocupou-se, essencialmente, em 

tutelar a vida de todos com saúde. A disposição constitucional do direito à saúde não 

fica restrita apenas à perspectiva da Seguridade Social, ela considerda e abrange o 

meio a que o indivíduo é exposto. Logo, a prevenção de moléstias e a promoção da 

saúde, relacionam-se diretamente com a garantia de um meio ambiente de trabalho 

equilibrado. 

Assim, a Constituição Federal de 1988 é consagrada como o diploma maior 

na afirmação dos direitos sociais. Tutela a saúde como sendo elemento primeiro 

para a existência digna do homem. Os direitos sociais são tratados como 

fundamentais à própria existência humana. Destaca especial proteção aos riscos 

existentes no ambiente de trabalho, protegendo a saúde nesse local através de 

princípios e disposições constitucionais que passam a ser regrados por leis 

infraconstitucionais. 

O direito a saúde, nesse aspecto, abrangeu uma compreensão direcionada 

para a prevenção de doenças e para a criação de ambientes favoráveis à saúde, 

dentre os quais se inclui o meio ambiente de trabalho equilibrado. Atualmente, a 

afirmação de que a saúde deve ser considerada através da observação do ambiente 

em que o indivíduo se encontra é fundamentada na própria lei orgânica da saúde, a 

                                                        
204 BRANDÃO, Cláudio. Acidente de Trabalho e responsabilidade Civil do empregador. 3ª Ed. 
São Paulo: LTr, 2009, p 105 
205 A Constituição Federal de 1988, no caput do artigo 225, garante o direito de todos ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível 
em<http://www.planalto.gov.br>. Acesso em 05 fev. 2011 
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Lei 8080/1990, quando elenca, em seu artigo 3º206, que a saúde tem como fatores 

determinantes e condicionantes, entre outros, o meio ambiente e o trabalho. 

Muito embora os direitos fundamentais à saúde e meio ambiente de trabalho 

equilibrado estejam previstos em normativas internacionais e nacionais, as 

estatísticas abordadas no primeiro capítulo demonstram que os riscos provocados, 

no meio ambiente de trabalho, sejam eles concretos ou abstratos, fazem-se 

presentes e suas consequências humanas são, por vezes, judicializadas em ações 

de indenização por responsabilidade civil.  Desse modo, o direito ao meio ambiente 

de equilibrado para uma sadia qualidade de vida requer a análise do sistema jurídico 

em seu caráter universal, compreendo-o, além de regras, de modo essencial, pelos 

princípios jurídicos que o compõem.  

 

 

 

 

 

 

4 MEIO AMBIENTE DE TRABALHO E PRINCÍPIOS JURÍDICOS 

 

No entendimento de Mello, os princípios jurídicos compõem a ordem central 

do sistema normativo, servindo de critério para a interpretação de todas as normas 

jurídicas e integrando e harmonizando o ordenamento, dando-lhe caráter de 

sistema.207 Para Bobbio, os princípios são normas gerais de um sistema, sendo 

normas como todas as outras: 
 

Os princípios gerais são apenas, a meu ver, normas fundamentais ou 
generalíssimas do sistema, as normas mais gerais. (...). Para mim não há 
dúvida: os princípios gerais são normas como todas as outras. E esta é 
também a tese sustentada por Crisafulli. Para sustentar que os princípios 

                                                        
206 Art. 3o  Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde 
como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, 
o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso 
aos bens e serviços essenciais. 
207 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de Direito Administrativo. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1980, p. 230. 
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gerais são normas, os argumentos são dois, e ambos válidos: antes de mais 
nada, se são normas aquelas das quais os princípios gerais são extraídos, 
através de um procedimento de generalização sucessiva, não se vê por que 
não devam ser normas também eles: se abstraio da espécie animal obtenho 
sempre animais, e não flores ou estrelas. Em segundo lugar, a função para 
qual são extraídos e empregados é a mesma cumprida por todas as 
normas, isto é, a função de regular um caso. E com que finalidade são 
extraídos em caso de lacuna? Para regular um comportamento não-
regulamentado: mas então servem ao mesmo escopo que servem as 
normas. E por que não deveriam ser normas?208 

 

No Direito do Trabalho, o princípio norteador desse ramo do direito é o da 

proteção. Decorrente de um longo processo histórico de resistência das agruras 

sofridas no local de trabalho em prol do desenvolvimento econômico, o princípio da 

proteção criou mecanismos legais para igualar o trabalhador, juridicamente, a 

posição econômica do empregador. 

O Direito Ambiental, por sua vez, por ser uma ciência nova, porém autônoma, 

é regida pelos princípios gerais do direito e por seus próprios princípios. 209 A 

Constituição Federal, ao sagrar o meio ambiente como um direito humano 

fundamental, bem como a normativa infraconstitucional e doutrina, estabeleceram, 

explícita ou implicitamente, princípios do Direito Ambiental.  

Para Fiorillo os princípios do Direito Ambiental são classificados como: 

desenvolvimento sustentável, poluidor pagador, prevenção, participação e 

ubiquidade210. Além desses, outros são inseridos pela doutrina, tais como 

cooperação entre os povos211, ampla responsabilidade das pessoas física e jurídica 
212, responsabilização213 e reparação214. 

A análise de alguns dos princípios ambientais, latu sensu, faz-se necessária 

para compreender que, por vezes, em matéria de meio ambiente de trabalho, o 

poder judiciário interpreta a legislação de forma limitativa, não ponderando esse 

meio como espécie do gênero meio ambiente, omitindo-se, assim, de proteger 

efetivamente a espécie humana ao não punir o desequilíbrio desse local, permitindo 

                                                        
208 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 7ª ed. Brasília: Unb, 1996,  p. 159 
209 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 8. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p.28. 
210 FIORILLO, Celso Antonio Pachêco. Curso de direito ambiental brasileiro. 4ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2003, p. 23/42. 
211  MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 136/152 
212 PIVA, Rui. Bem ambiental. São Paulo: Max Limonad, 2000, p. 51. 
213 MUKAI, Toshio. Direito ambiental sistematizado. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2002, p. 37/40. 
214  
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uma análise superficial do risco e não responsabilizando a pessoa física ou jurídica 

criadora responsável pelo dano, uma vez que o julgador ainda encontra-se atrelado 

ao demasiado positivismo jurídico, dada a incapacidade de aprofundar os  princípios 

jurídicos.  

 

4.1 O princípio da proteção no direito do trabalho 

 

O princípio da proteção, para Camino, exerce o papel de compensar a 

inferioridade econômica do trabalhador dando-lhe um tratamento legal 

privilegiado.215 Tem-se como regra proporcionar uma forma de compensar a 

superioridade econômica do empregador em relação ao empregado. Tal 

compensação é feita dando ao empregado superioridade jurídica. 

 

(...) o empregado não tem a mesma igualdade jurídica que o empregador, 
como acontece com os contratantes no Direito Civil. A finalidade do Direito 
do Trabalho é a de alcançar uma verdadeira igualdade substancial entre as 
partes e, para tanto, necessário é proteger a parte mais frágil desta relação: 
o empregado. (...) Em face desse desequilíbrio existente na relação travada 
entre empregado e empregador, por ser o trabalhador hipossuficiente 
(economicamente mais fraco) em relação ao empregador, consagrou-se o 
princípio da proteção ao trabalhador, para equilibrar essa relação 
desigual.216 

 

Assim, o princípio da proteção, consiste em conferir ao polo mais fraco da 

relação laboral, uma superioridade jurídica capaz de lhe garantir mecanismos 

destinados a tutelar os direitos mínimos na legislação laboral. 

 
O princípio tutelar influi em todos os seguimentos do Direito Individual do 
Trabalho, influindo na própria perspectiva desse ramo ao construir-se, 
desenvolver-se e atuar como direito. Efetivamente, há ampla 
predominância nesse ramo jurídico especializado de regras 
essencialmente protetivas, tutelares da vontade e interesse obreiros; seus 
princípios são fundamentalmente favoráveis ao trabalhador; suas 
presunções são elaboradas em vista do alcance da mesma vantagem 
jurídica retificadora da diferenciação social prática. Na verdade, pode-se 

                                                        
215 CAMINO, Carmen. Direito individual do trabalho. 3. ed. rev. ampl. e atual. Porto Alegre: Síntese, 
2003, p. 108. 
216 CASSAR, Vólia BOMFIM. Direito do Trabalho. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 
Método, 2014, p. 169. 
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afirmar que sem a ideia protetiva-retificadora o Direito Individual do 
Trabalho não se justificaria histórica e cientificamente.217 

 

Para Sussekind, o princípio da proteção resulta das normas imperativas, 

portanto, de ordem pública, que caracterizam a intervenção básica do Estado nas 

relações de trabalho, visando limitar a autonomia da vontade.218 

Desse modo, objetivando dar superioridade jurídica ao trabalhador, o princípio 

protetivo desmembra-se em outros três, são eles: princípio da aplicação da norma 

mais favorável, princípio do in dúbio pro operário, e princípio da condição mais 

benéfica. 

No Direito do Trabalho aplica-se o princípio da norma mais favorável ao 

trabalhador, independentemente de sua posição na escala hierárquica. A regra da 

norma mais favorável está implícita no caput do art. 7º da CF/88, ao prescrever a 

garantia de direitos “além de outros que visem à melhoria de sua condição social”.219 

Ainda, o art. 620 da CLT ordena que as condições de trabalho estabelecidas 

nas convenções coletivas, quando mais favoráveis ao trabalhador, prevalecerão 

sobre as estipuladas nos acordos coletivos.220 A recíproca também é válida, ou seja, 

as normas estabelecidas em acordo coletivo, quando mais favoráveis, prevalecerão 

sobre as estipuladas em convenção coletiva. 

Para Cassar, esse princípio determina que, caso haja mais de uma norma 

aplicável a um mesmo trabalhador, deva-se optar por aquela que lhe seja mais 

favorável, sem se levar em consideração a hierarquia das normas” 221. O autor traz o 

exemplo a determinação da CLT em pagar a hora noturna com acréscimo de 20% 

sobre a diurna e, concomitantemente, o regulamento interno do empregador dispor 

que a hora noturna deverá ser acrescida de 40%.222 Nesse caso, resolve-se a 

porcentagem sob a luz do princípio da norma mais favorável ao trabalhador.  

                                                        
217 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios de Direito Individual e Coletivo do Trabalho. LTr- 
São Paulo: 2001, p. 23 
218 SUSSEKIND, Arnaldo. Os Princípios do Direito do Trabalho e a Constituição de 1988. 
Revista da Academia Nacional de Direito do Trabalho, ano 8, n. 8, 2000. 
219  Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social: (...). 
220    Art. 620. As condições estabelecidas em Convenção quando mais favoráveis, prevalecerão 
sôbre as estipuladas em Acôrdo. 
221 CASSAR, Vólia BOMFIM. Direito do Trabalho. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 
Método, 2014, p. 179. 
222 Ibidem, p. 169. 
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Isso significa que, apesar de existir uma hierarquia formal das fontes, o Direito 

do Trabalho, de forma peculiar, permite uma maleabilidade destas fontes em prol do 

trabalhador. 223 Assim, o critério informador da pirâmide hierárquica é distinto do 

rígido e inflexível adotado no Direito Comum.  A pirâmide normativa trabalhista é 

estabelecida de modo flexível e variável, elegendo para seu vértice dominante a 

norma jurídica mais favorável ao trabalhador. 

Já o princípio do in dúbio pro operário, induz o intérprete, ao analisar uma 

norma trabalhista com duas ou mais interpretações possíveis, a optar pela mais 

favorável ao empregado. Na dúvida deve-se aplicar a norma mais favorável ao 

trabalhador. 

 

O primeiro, o in dúbio pro operário, é princípio de interpretação do direito do 
trabalho, significando que, diante de um texto jurídico que possa oferecer 
dúvidas a respeito do seu verdadeiro sentido e alcance, o intérprete deverá 
pender, entre as hipóteses interpretativas cabíveis, para a mais benéfica ao 
trabalhador224 

 
Este princípio recomenda que o intérprete deve optar, quando estiver diante 

de uma norma que comporte mais de uma interpretação razoável e distinta, por 

aquela que seja mais favorável ao trabalhador. 225 

O in dúbio pro operário não se aplica quando o empregado tem o ônus da 

prova. Ou seja, se lhe é devido provar fato, em virtude de ser seu o ônus da prova, 

não pode deixá-lo de fazer alegando o in dúbio pro operário. 

Por sua vez, o princípio da condição mais benéfica determina que as 

condições mais vantajosas estipuladas no contrato de trabalho prevaleçam. Ou seja, 

as vantagens já conquistadas, que são mais benéficas ao trabalhador, não podem 

ser modificadas para pior, pois outorgaria uma condição desfavorável ao obreiro.  

 

Determina que toda circunstância mais vantajosa em que o empregado se 
encontrar habitualmente prevalecerá sobre a situação anterior, seja oriunda 
da lei, do contrato, regimento interno ou norma coletiva. Todo tratamento 
favorável ao trabalhador, concedido tacitamente e de modo habitual, 

                                                        
223 Ibidem, p. 90. 
224 MASCARO NASCIMENTO, Amauri. Curso de Direito do Trabalho: 26ª edição. - São Paulo: 
Saraiva, 2010., p.447.  
225 CASSAR, Vólia BOMFIM. Direito do Trabalho. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 
Método, 2014, p. 182. 
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prevalece, não podendo ser suprimido, porque incorporado ao patrimônio do 
trabalhador, como clausula contratual tacitamente ajustada – art 468 da 
CLT. Se concedido expressamente, o requisito da habitualidade é 
desnecessário, pois a benesse é cláusula contratual ajustada pelas partes, 
não podendo o empregador descumprir o pacto. 226 

 

Esclarece a Súmula 51 do TST que “as cláusulas regulamentares, que 

revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os 

trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento”. 

Cassar traz um exemplo típico:  

 

Durante os cinco anos de vigência de seu contrato, o empregado recebeu 
nos primeiros dois anos alimentação graciosa, benesse que foi suprimida 
nos anos seguintes. Neste exemplo, a concessão da vantagem foi habitual, 
porque repetida por 24 meses e, em face disso, o empregador não poderia 
tê-la suprimido. 227  

 

Constitucionalmente, esse princípio encontra amparo legal no artigo 5º, inciso 

XXXVI, através garantia do direito adquirido.228 Assim, tem-se a regra de que a 

existência de uma situação concreta, anteriormente reconhecida, prevalecerá sobre 

a nova norma menos favorável ao trabalhador. 

 

4.2 Princípios ambientais latu sensu (in)aplicáveis ao meio ambiente de 
trabalho 

 

4.2.1 Princípio da Sustentabilidade 

 

O princípio da sustentabilidade, segundo Fiorillo, encontra-se expresso no art. 

225, caput, do texto constitucional, ao estabelecer que todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, impondo- -se ao Poder Público e à 

                                                        
226 Ibidem, p. 180. 
227 Ibidem, p. 175. 
228 Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-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: (...) XXXVI – a lei não prejudicará o 
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 
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coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações.229  

Ao tratar da ordem econômica, o constituinte também destacou o princípio da 

sustentabilidade no art. 170, VI, ao estabelecer que esta, fundada na valorização do 

trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, 

observando, inclusive, a defesa do meio ambiente, mediante tratamento 

diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus 

processos de elaboração e prestação.230 

Ocorre que, a perspectiva aplicada ao termo desenvolvimento, em sua grande 

maioria, sempre esteve associada à ideia de avanços tecnológicos e crescimento 

econômico. Estes, por sua vez, trazem em seu objetivo final a concretização de bens 

e riquezas materiais como sendo o principal meio de manutenção da vida humana. 

Contudo, a particularidade da definição de desenvolvimento está interligada a 

objetivos muito mais amplos do que um mero crescimento tecnológico e econômico 

decorrente da globalização. Desenvolvimento implica, como fim, em crescimento 

aliado a preservação e promoção das espécies que habitam o meio a ser 

desenvolvido. 

Para Sachs, o desenvolvimento, diferentemente do crescimento econômico, 

cumpre esse requisito, na medida em que os objetivos daquele vão bem além da 

simples propagação da riqueza material. O autor entende que o crescimento é, sim, 

uma condição indispensável, mas de forma alguma suficiente para se alcançar a 

meta de uma vida melhor, mais feliz e mais completa para todos, uma vez que o 

crescimento não pode ser um objetivo em si mesmo. 231 

O crescimento econômico permitiu vislumbrar, segundo Capra, que a forma 

atual do capitalismo global é insustentável dos pontos de vista social e ecológico. 

                                                        
229 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 8. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p.29. 
230 , Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: (...) VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 
prestação. 
231SACHS, Ignacy. Desenvolvimento: includente, sustentável, sustentado. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2008, p. 13 
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Para o autor, o chamado “mercado global” é uma rede de máquinas programadas 

para atender o princípio de que “ganhar dinheiro deve ter precedência sobre os 

direitos humanos, a democracia, a proteção ambiental e qualquer outro valor”.232 

Assim, o grande desafio é a criação de comunidades sustentáveis, ambientes 

sociais e culturais capazes de satisfazer as necessidades e aspirações humanas 

sem diminuir as chances das gerações futuras.233 Portanto, pensar em mudanças é 

pensar em uma sociedade sustentável capaz de satisfazer suas necessidades sem 

diminuir as perspectivas das gerações futuras.234  

Leff, sobe o desenvolvimento sustentável, traz como ponto de ancoragem, 

dois conceitos básicos: saber ambiental e racionalidade ambiental. 235 O saber 

ambiental permeia diversos campos disciplinares para chegar no conceito de 

qualidade de vida como fim último do desenvolvimento sustentável e do sentido da 

existência humana.236  

Capra destaca que o paradigma que dominou a nossa cultura por várias 

centenas de anos agora está retrocedendo. Ou seja, sucumbe a visão de idéias e 

valores, dentre os quais, o universo é um sistema mecânico composto de blocos e 

construções elementares, ou de que o corpo humano é uma máquina, a visão de 

que a vida em sociedade é uma luta competitiva pela existência e a crença no 

progresso material ilimitado e obtido através do crescimento econômico e 

tecnológico. 237  No encontro Fórum Mundial de Daves, em 2001, alguns dos 

principais participantes admitiram que a globalização não terá futuro se não for 

projetada para incluir a todos, para ser ecologicamente sustentável e para respeitar 

os direitos e valores humanos.238 

Para Leff a sustentabilidade é o significante de uma falha fundamental na 

história da humanidade; crise de civilização que alcança seu momento culminante 
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na modernidade. 239 Para o autor, o princípio da sustentabilidade surge no contexto 

da globalização como marca de um limite e o sinal que reorienta o processo 

civilizatório da humanidade. 240 

Para Capra, nutrir e educar comunidades sustentáveis, capazes de satisfaze 

as aspirações humanas sem diminuir as chances das gerações futuras requer 

revitalizar as comunidades humanas, inclusive comunidades educativas, comerciais 

e políticas, de modo que os princípios da ecologia se manifestem nelas como 

princípios de educação, de administração e de política.241 Uma comunidade humana 

sustentável está ciente das múltiplas relações entre seus membros. Nutrir a 

comunidade significa nutrir essas relações.242 

 

Naturalmente, há muitas diferenças entre ecossistemas e comunidades 
humanas. Nos ecossistemas não existe autopercepção, nem linguagem, 
nem consciência e nem cultura; portanto, neles não há justiça nem 
democracia; mas também não há cobiça nem desonestidade. Não podemos 
aprender algo sobre valores e fraquezas humanas a partir de ecossistemas. 
Mas o que podemos aprender, e devemos aprender com eles é como viver 
de maneira sustentável. Durante mais de três bilhões de anos de evolução, 
os ecossistemas do planeta têm se organizado de maneiras sutis e 
complexas, a fim de maximizar a sustentabilidade. Essa sabedoria da 
natureza é a essência da eco-alfabetização.243 

 

A melhoria da qualidade do meio ambiente está diretamente associada a uma 

mudança de postura, de atitude do homem frente aos problemas naturais e envolve 

o cultivo da consciência ecológica que reconhece a unidade de humanos, plantas, 

animais e a própria terra244.   

Para Flores, “pensar em soluções sobre o meio ambiente sustentável é 

pensar na vida do próximo, de modo que os direitos fundamentais garantidos pela 

Constituição Federal de 1988 possam, de fato, ser efetivos e não um resultado 
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político de um determinado momento histórico”.245 O autor destaca, no texto 

constitucional de 1988, o art. 225, ao preconizar que o Meio Ambiente é “um bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”, evidenciando, deste 

modo, “não apenas preocupação do Constituinte Originário com a preservação do 

planeta, mas importa em uma proteção mais ampla, porquanto o direito ao meio 

ambiente saudável está intrinsecamente vinculado aos direitos à vida e à saúde, ou 

seja, cuida aquele de um direito natural de preservação da própria espécie”.246 

Muito embora “a economia enfatiza a competição, a expansão e a 

dominação”,247 o uso produtivo não necessita prejudicar o meio ambiente.248 Sachs 

traz, como um dos critérios de sustentabilidade, emprego pleno e ou autônomo com 

qualidade de vida decente.249Faz-se, portanto, necessária a abordagem holística e 

interdisciplinar, na qual cientistas naturais e sociais trabalhem juntos em favor do 

alcance de caminhos sábios para o uso.250  

 

4.2.1.1 Princípio da Sustentabilidade e sua (in)aplicabilidade no Meio Ambiente de 

Trabalho 

 

Reitera-se que ao tratar da ordem econômica, o constituinte destacou o a 

sustentabilidade no art. 170, VI, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, assegurando a todos existência digna, observando, inclusive, a 

defesa do meio ambiente, mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto 

ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 

prestação.251 No entanto, Marx já defendia que, sob o capitalismo, a produção de 
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mercadorias é uma unidade que engloba processo de trabalho e processo de 

valorização do capital, onde aquele se subordina a este último.252  

A demasiada valorização do capital em detrimento do processo do trabalho 

permitiu, ao longo dos anos, um elevado índice de lesões à espécie humana no 

meio ambiente de trabalho. O conceito de desenvolvimento do capital precisa ser 

revisto e compreender todos os elementos que compõe os processos de 

desenvolvimento de modo a garantir à sustentabilidade dos processos produtivos e, 

simultaneamente, assegurar o direito a um meio ambiente de trabalho equilibrado 

capaz de resguardar a vida, digna, dos trabalhadores ali inseridos. 

Ora, o princípio ambiental da sustentabilidade envolve crescimento com 

desenvolvimento econômico, social e ambiental.253 A noção corrente de 

sustentabilidade deriva justamente da necessidade de preservação dos 

ecossistemas diante do processo produtivo com o fim último de se alcançar um 

desenvolvimento compatível com a capacidade de sustentação e resiliência dos 

sistemas naturais tendo em vista os seus benefícios agregados para o bem-estar 

humano.254 

Assim, a análise desse princípio no meio laboral não objetivaria impedir o 

desenvolvimento econômico, apenas orientariam para que as atividades fossem 

desenvolvidas lançando-se mão dos instrumentos existentes adequados para a 

menor degradação possível da vida humana. 

 

O conceito de ambiente gera, portanto, uma corrente que vai se 
entrelaçando nas tramas da sustentabilidade e nas artimanhas do discurso 
do desenvolvimento sustentável, definindo categorias de racionalidade e de 
saber ambiental, problematizando o avanço das ciências e da 
interdisciplinaridade, para penetrar em sua visão crítica no campo das 
etnociências, do habitat, da população, do corpo, da tecnologia, da saúde e 
da vida. Assim, o conceito de  ambiente vai colocando à prova seu sentido 
questionador, transformando o recreativo nos domínios do saber.255 
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A observação do princípio da sustentabilidade no meio ambiente de trabalho, 

através do qual os meios de produção satisfaçam a sustentabilidade econômica sem 

desmerecer o direito à saúde e ao meio ambiente de trabalho equilibrado, podem 

possibilitar atingir aquilo a que se propõe um desenvolvimento sustentável.  

 Nos anos vindouros, essa mudança será definitivamente forçosa, não só para 

o bem-estar e sustentabilidade das empresas como também para a sobrevivência e 

a sustentabilidade da raça humana como um todo. 256Do contrário, as estatísticas de 

destruição do raça humana tendem a manterem-se assustadoramente elevadas em 

se tratando do desequilíbrio do meio ambiente de trabalho. 

 

As organizações humanas precisam passar por numa mudança 
fundamental, tanto para se adaptar ao novo ambiente empresarial quanto 
para tornar-se sustentáveis do ponto de vista ecológico. Esse duplo desafio 
é urgente e real, de modo que as recentes e exaustivas discussões sobre a 
mudança empresarial estão plenamente justificadas.257 

 

Capra destaca a natureza dual das organizações humanas. Por um lado, são 

instituições sociais criadas em vista de objetivos específicos, como os de ganhar 

dinheiro e, ao mesmo tempo, por outro lado, são comunidades de pessoas que 

interagem umas com as outras para construir relacionamentos, ajudar-se 

mutuamente e tornar significativas as suas atividades cotidianas num plano 

pessoal.258 Eis aí a essência do mundo do trabalho. Organizações formadas por 

humanos, que contratam força humana de trabalho, visando à sustentabilidade 

econômica e, paralelamente, fomentando as interações entre os homens e dando 

significado para a vida, sem destruí-la em prol de um desenvolvimento equivocado. 

 

O ato de dar vida às organizações humanas pelo fortalecimento de suas 
comunidades de prática não só aumenta-lhes a flexibilidade, a criatividade e 
o potencial de aprendizado como também aumenta a dignidade e a 
humanidade dos indivíduos que compõem a organização. (...) Cria 
ambientes de trabalho sadios dos pontos de vista mental e emocional, nos 
quais as pessoas sentem-se apoiadas na busca de realização dos seus 
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próprios objetivos e não tem de sacrificar a própria integridade a fim de 
atender às exigências da organização.259 

 

A concretização do direito ao meio ambiente de trabalho equilibrado, capaz de 

permitir a sobrevivência digna da espécie humana requer uma mudança drástica de 

valores. Caminhos sustentáveis precisam ser pensados, sem que se adotem 

fórmulas de aniquilamento do desenvolvimento. Para tanto, há que se compreender 

que, assim como refere Capra, que o problema principal não é por si só, a 

tecnologia, mas sim, os valores humanos.  

 

As mesmas redes eletrônicas nas quais correm os fluxos financeiros e de 
informação podem ser programadas de acordo com outros valores. A 
questão principal não é a tecnologia (...). O grande desafio do século XXI é 
da mudança do sistema de valores que está por trás da economia global, 
(...).260 

 

O alcance de um meio ambiente de trabalho equilibrado somente se dará 

através de um novo olhar para o significado e finalidade de uma economia. 

Crescimento econômico, por si só, não tem significado algum se não vier aliado à 

ideia de sustentabilidade do meio produtivo, com promoção da saúde segurança das 

vidas ali envolvidas, condição de possibilidade para um pleno desenvolvimento. 

Talvez as respostas para tantos questionamentos ambientais dependam, 

assim como entende Sachs, do peso do passado vivo e do conjunto de valores e 

dos modos de vida de que é feita uma sociedade, assim com dependerão também 

da capacidade dos homens em se organizar para inventar o futuro. 261 O peso do 

passado e do presente está vivo nas estatísticas de mortes no ambiente de trabalho 

divulgadas pela OIT.  Mas as respostas necessitam também, segundo o autor do 

conjunto de valores e da forma como uma sociedade se organiza para viver e 

reinventar o futuro.  

E a reinvenção do futuro será capaz de repensar o desenvolvimento pautado 

no capitalismo sedento por lucro a qualquer custo e risco? Eis aqui a necessidade 

de compreender a crise de percepção defendida por Capra. O autor entende que há 
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um paradigma social a ser superado, o de uma constelação de concepções, de 

valores, de percepções e de práticas compartilhados por uma comunidade, que dá 

forma a uma visão particular da realidade a qual constitui a base da maneira como a 

comunidade se organiza.262 E sim, esses problemas precisam ser vistos como 

diferentes facetas de uma única crise, ou seja, uma crise de percepção.263  

 

Nos últimos anos, os efeitos sociais e ecológicos da nova economia têm 
sido discutidos a exaustão (...). As análises deixam perfeitamente claro que 
o capitalismo global, em sua forma atual, é manifestamente insustentável e 
teria que ser reestruturado desde as bases. (...) Além de sua instabilidade 
econômica, a forma atual do capitalismo global é insustentável dos pontos 
de vista ecológico e social, e por isso não é viável a longo prazo.264 

 

Capra admite que a mudança para um mundo sustentável, no todo, não será 

tarefa fácil. Modificações graduais não serão por si só, suficientes para mudar o 

jogo. Serão necessárias algumas grandes revoluções que parecerão tarefas sobre-

humanas, mas não impossíveis.265 Não só o resguardo do meio ambiente natural 

necessita ser repensado. Se o foco é preservar a espécie humana no seu habitat 

laboral, as mudanças exigirão do desenvolvimento, também, novos modelos 

produtivos capazes de visualizar, como produto final, o resguardo da vida digna de 

quem está inserido no processo de produção.  

Dos cinco pilares do desenvolvimento sustentável elaborados por Sachs, 

destacam-se, aqui, dois: o social e o econômico. Para o autor, o desenvolvimento 

sustentável social é fundamental por motivos tanto intrínsecos quanto instrumentais, 

por causa da perspectiva de disrupção social que paira de forma ameaçadora sobre 

muitos lugares problemáticos do nosso planeta. E, o desenvolvimento sustentável 

econômico é a conditio sine qua non para que as coisas aconteçam.266 
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A sustentabilidade social vem na frente, por se destacar como a própria 
finalidade do desenvolvimento, sem contar com a probabilidade de que um 
colapso social ocorra antes da catástrofe ambiental. (...) a sustentabilidade 
econômica aparece como uma necessidade, mas em hipótese alguma é 
condição prévia para as anteriores, uma vez que transtorno econômico traz 
consigo o transtorno social, que, por seu lado, obstrui a sustentabilidade 
ambiental.267 

 

A análise das sustentabilidades social e econômica aplicada ao meio 

ambiente de trabalho permite repensar valores e objetivos de crescimento e 

desenvolvimento de uma sociedade. A interação holística dos aspectos econômicos 

e sociais permite criar novas alternativas produtivas e eticamente ocupacionais que 

equilibrem a necessidade de produção exigida pelo mercado com a preservação do 

elemento homem loborus. 

 

A OIT tenta dissipar o mito de que melhores condições de trabalho são 
muito caro para a empresa. Empresas que atuam para melhorar o impacto 
impacto social e ambiental de suas operações para melhorar a sua 
reputação, reduzir custos e promover a competitividade. Tanto a pesquisa 
acadêmica e experiência prática e avaliação de vários projetos da OIT 
mostram que as práticas responsáveis no local de trabalho, tais como as 
inovações na organização do trabalho, a aprendizagem contínua no local 
trabalho, as boas relações entre trabalhadores e administração, e respeito 
pelos direitos trabalhadores, são aspectos importantes para aumentar a 
produtividade, ao mesmo tempo que promove o trabalho decente.268 

 

A sustentabilidade social cultivada no meio ambiente de trabalho traz essa 

capacidade de resguardar o capital humano sob diversos aspectos, sejam eles 

direcionados a políticas salariais, promoção de direitos, mas, principalmente, a 

criação de ambientes de trabalho e salubres e equilibrados capazes de promover e 

resguardar a saúde e integridade da espécie humana nesse meio.  

 

O conceito de desenvolvimento sustentável acrescenta uma outra dimensão 
– a sustentabilidade ambiental – à dimensão da sustentabilidade social.(...) 
Ela nos compele a trabalhar com escalas múltiplas de tempo e espaço, o 
que desarruma a caixa de ferramentas do economista convencional. Ela nos 
impele ainda a buscar soluções triplamente vencedoras, eliminando o 
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crescimento selvagem obtido ao custo de elevadas externalidades 
negativas, tanto sociais quanto ambientais. Outras estratégias, de curto 
prazo, levam ao crescimento ambientalmente destrutivo, mas socialmente 
benéfico, ou ao crescimento ambientalmente benéfico, mas socialmente 
destrutivo.269 

 

O desenvolvimento sustentável econômico, por sua vez, é sim a condição 

necessária para que o desenvolvimento possa ocorrer. Contudo, a produção, 

distribuição e consumo de bens e serviços não pode se dar ao custo do sacrifício 

dos próprios componentes da espécie destinatária final desse desenvolvimento.  

 

A visão mecanicista da razão cartesiana converteu-se no princípio 
constitutivo de uma teoria econômica que predominou sobre os paradigmas 
organicistas dos processos da vida, legitimando uma falsa idéia de 
progresso da civilização moderna. 270 

 

Os objetivos do desenvolvimento são sempre sociais, há uma 

condicionalidade ambiental que é preciso respeitar, e finalmente, para que as coisas 

avancem, é preciso que as soluções pensadas sejam economicamente viáveis. 271A 

realidade dos danos decorrentes do meio ambiente de trabalho está a exigir uma 

ferramenta mais eficiente e capaz de contemplar, não apenas os riscos concretos, 

mas inclusive os novos riscos, que pela sua imprevisão, tornam-se complexos.  

Segundo a OIT, embora alguns riscos tradicionais tenham diminuído em 

virtude de melhorias na segurança, dos avanços tecnológicos e de uma melhor 

regulamentação, continuam a provocar danos inaceitáveis na saúde dos 

trabalhadores.272 

Deste modo, ao se considerar os riscos ambientais, no sentido de agentes 

ambientais decorrentes de decisões do processo produtivo, o direito à saúde no 

meio ambiente de trabalho, bem como o equilíbrio desse, necessitam ser 
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visualizados sob a ótica da sustentabilidade. Prescinde de um conjunto de ações 

voltadas à identificação dos riscos, seu reconhecimento e eliminação e 

prevenção/precaução. É fato que as necessidades produtivas ditadas pela economia 

alteraram significativamente os ambientes de trabalho.  As decisões em produção 

com exposição de risco à saúde sejam humanas ou de qualquer oura espécie 

indiretamente envolvida, provocam a necessidade de decisões em 

prevenção/precaução às doenças do trabalho no meio ambiente de trabalho.  

 

4.2.2 Princípio da Prevenção 

 

No Direito Ambiental esse princípio busca, através da antecipação, prevenir 

possíveis danos ao meio ambiente, buscando eliminar ou reduzir as suas causas. 

Previnem-se os impactos de riscos já conhecidos.  Para Milaré a prevenção trata de 

riscos ou impactos já conhecidos da ciência,273 ou seja, trata dos riscos concretos da 

modernização simples. O alicerce desse princípio é dado pela ciência e posse de 

elementos claros sobre a periculosidade e o risco da atividade que revela 

probabilidade de dano ambiental. 

Assim, o princípio da prevenção consiste na adoção antecipada de medidas 

definidas que possam evitar a ocorrência de um dano provável, numa determinada 

situação, reduzindo ou eliminando suas causas, quando se tem conhecimento de um 

risco concreto.274  

Seu fundamento legal encontra-se nos incisos do art. 225 da CF/88275, sendo 

aquele que determina a adoção de políticas públicas de defesa dos recursos 

ambientais como uma forma de cautela em relação à degradação ambiental.276 

                                                        
273 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco. 7. ed. São Paulo: Revista dos 
Tri - bunais, 2011, p.1069 
274 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica Jurídica Ambiental. São Paulo: Saraiva, 
2011. p. 208 e seguintes. 
275 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar a efetividade 
desse direito, incumbe ao Poder Público: I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais 
e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; II - preservar a diversidade e a integridade 
do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de 
material genético;  III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas 
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Anterior a CF, a própria lei nº 6.938/81 já consagrava tal princípio ao dispor 

nos incisos III, IV e V do art. 4º, que a Política Nacional do Meio Ambiente tem como 

objetivo o estabelecimento de critérios e padrões da qualidade ambiental e de 

normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais, o desenvolvimento de 

pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos 

ambientais e a difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de 

dados e informações ambientais e à formação de uma consciência pública sobre a 

necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. 

O objetivo maior é evitar a ocorrência de danos ambientais ante a dificuldade 

de “repristinação” do bem agredido ao status quo ante, uma vez que a reparação do 

dano ambiental é, em sua grande maioria, falha e insuficiente, razão pela qual a 

atividade ambiental deve ser regida por critérios preventivos.277 

 Assim, diante da própria impotência do sistema jurídico, incapaz de 

restabelecer, em igualdade de condições, uma situação idêntica à anterior, adota-se 

o princípio da prevenção do dano ao meio ambiente como sustentáculo do direito 

ambiental, consubstanciando-se como seu objetivo fundamental.278 

Tão logo, através desse princípio, o impedimento aos danos ambientais dá-se 

através da adoção de medidas antecipatórias nas situações em que os riscos são 

conhecidos ou previsíveis, com adoção de providências para eliminar ou minimizar 

os danos causados ao meio ambiente. 

 

4.2.2.1 Princípio da Prevenção e sua (in)aplicabilidade no Meio Ambiente de 

Trabalho 

                                                                                                                                                                             
somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem sua proteção; IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade; V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de 
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente; VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 
pública para a preservação do meio ambiente; VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da 
lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 
submetam os animais a crueldade.   
276 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. Princípios constitucionais de direito ambiental. Revista da 
Associação dos Juízes Federais do Brasil, ano 21 nº 74 (2º semestre de 2003), p. 56/57. 
277  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 12. ed. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 
2009, p. 254. 
278 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 11. ed. rev., atual. e 
ampl. São Paulo: Editora Saraiva, 2010, p. 111-112. 
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A Constituição Federal de 1988, no caput do artigo 225, garante o direito de 

todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Em seu capítulo sobre meio 

ambiente, a Carta Constitucional aborda essa garantia como um bem essencial à 

sadia qualidade de vida. Ao elaborar tais dispositivos, o legislador não considerou 

apenas o meio ambiente de forma abstrata, mas preocupou-se com a estrita relação 

entre meio ambiente de trabalho e tutela da vida e saúde do trabalhador.  

 

(...) quando a Constituição Federal, em seu art. 225, fala em meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, está mencionando todos os aspectos do meio 
ambiente. E, ao dispor, ainda, que o homem para encontrar uma sadia 
qualidade de vida necessita viver neste ambiente ecologicamente 
equilibrado, tornou obrigatória também a proteção do ambiente no qual o 
homem, normalmente, passa a maior parte de sua vida produtiva, qual seja, 
o do trabalho.279 

 

Por sua vez, a lei federal 8.213/91 estabelece medidas preventivas obrigando 

o empregador a adotar medidas coletivas280 e individuais281 de proteção e segurança 

da saúde do trabalhador. Pela disposição legal, o resguardo da saúde do 

trabalhador é decorrente da responsabilidade do empregador na adoção de medidas 

preventivas, inclusive, na prestação de informações pormenorizadas sobre os riscos 

da operação a executar e do produto a manipular.282 

A CLT, em seu artigo 154 e seguintes do título II, capítulo V e título III tutela o 

meio ambiente de trabalho.  Dentro do mesmo capítulo, estão disciplinadas as 

regras administrativas de fiscalização das normas de segurança e saúde no 

trabalho283, as quais foram designadas como competência do Ministério do Trabalho 

e Emprego através da Portaria de n. 3.214, de 08.06.1978. Esta portaria 

                                                        
279 PADILHA, Norma Sueli. Do meio ambiente do trabalho equilibrado. São Paulo: LTr, 2002. p. 32. 
280 EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva. 
281 EPI – Equipamentos de Proteção Individual  
282 Art. 19 (...) § 1º A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais 
de proteção e segurança da saúde do trabalhador.  § 2º Constitui contravenção penal, punível com 
multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.  § 3º É dever da 
empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a 
manipular.   § 4º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e 
entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos 
anteriores, conforme dispuser o Regulamento.  
283 MORAES, Mônica Maria Lauzid de. O direito à saúde e segurança no meio ambiente de 
trabalho. São Paulo: LTr, 2002. p.59. 
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regulamentou a matéria do Capítulo V da CLT, aprovando a aplicação das Normas 

Regulamentadoras – NR284.  

A previsão de criação de normas preventivas a acidentes de trabalho está 

elencada no rol dos direitos sociais, artigo 7º, inciso XXII, da Constituição Federal, 

ao prever a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 

higiene e segurança. Constitui-se, assim, a espinha dorsal do direito ao meio 

ambiente de trabalho equilibrado. Essas normas preventivas passaram a nortear e 

estabelecer as obrigações do empregador e do empregado relativas à observância 

do cumprimento de programas de segurança e saúde. A essência das NR’s 

consubstancia-se na preservação e promoção de um meio ambiente de trabalho 

saudável.  

Assim, as NR´s direcionam o equilíbrio ambiental laboral através do caráter 

fundamentalmente preventivo, através de diretrizes técnicas de cumprimento 

obrigatório pelos empregadores e, ainda, inclui medidas de orientação aos 

trabalhadores quanto à educação e à conscientização de adoção das regras que 

previnam as agressões do ambiente de trabalho no homem 

O cunho preventivo dessa normativa atribui os direitos e obrigações dos 

sujeitos da relação de emprego, empregado e empregador, quanto ao cumprimento 

das normas de segurança e saúde. Além de ser de observância obrigatória pelas 

empresas, a fiscalização quanto à efetivação da legislação de segurança e medicina 

no trabalho, contida na CLT, é de competência do Ministério do Trabalho e 

observada pelo judiciário quando das ações judiciais de reparação por lesões no 

ambiente de trabalho.  

A característica antecipatória dos riscos já é estabelecida na NR1, ao 

determinar ao empregador a responsabilidade por cumprir e fazer cumprir as 

determinações de prevenção estabelecidas nas NR´s. Cabendo a este a elaboração 

de ordens de serviço sobre segurança e medicina no meio ambiente de trabalho, 

tendo como principal objetivo a ciência dos trabalhadores quanto aos riscos da 

profissão e as medidas para limitá-los ou preveni-los.285 A mesma norma determina 

                                                        
 
285 1.7. Cabe ao empregador: a) cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre 
segurança e medicina do trabalho; b) elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no 
trabalho, dando ciência aos empregados por comunicados, cartazes ou meios eletrônicos. c) informar 
aos trabalhadores: I - os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho; II - os 
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ao empregado a responsabilidade de cumprir as disposições legais e 

regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho, sendo, sua recusa 

injustificada, constituída como ato faltoso. 286 

O princípio da prevenção revela-se, ainda mais presente, na NR2. Esta prevê 

que, todo estabelecimento novo, antes de iniciar suas atividades, deva solicitar 

aprovação de suas instalações ao órgão regional do MTb, para fins de obter o 

Certificado de Aprovação de Instalações. E, ocorrendo modificações substanciais 

nas instalações e equipamentos, a empresa fica obrigada a comunicar e solicitar 

nova aprovação.287 O objetivo da obrigatoriedade de solicitar o Certificado de 

Aprovação das Instalações ao órgão competente é assegurar que o novo 

estabelecimento inicie suas atividades livre de riscos de acidente e ou doenças do 

trabalho.288 

Na prática, a determinação da NR 2 vai de encontro ao princípio da 

prevenção, aplicado ao Direito Ambiental latu sensu, uma vez que este busca a 

compatibilização entre a atividade a ser licenciada e a proteção ambiental, mediante 

a imposição de condicionantes ao projeto.289 Ou seja, o mesmo objetivo geral do 

princípio da prevenção de impedir a ocorrência de danos ao meio ambiente, através 

da imposição de medidas acautelatórias, antes da implantação de empreendimentos 

e atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, aplica-se ao meio 

                                                                                                                                                                             
meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa; III - os resultados dos 
exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores 
forem submetidos; IV - os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. d) 
permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e 
regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho.  e) determinar os procedimentos que devem 
ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho. 
286 1.8. Cabe ao empregado: a) cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e 
saúde do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador;1.8.1. Constitui ato 
faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto no item anterior. 
287 2.1 Todo estabelecimento novo, antes de iniciar suas atividades, deverá solicitar aprovação de 
suas instalações ao órgão regional do MTb. 2.2 O órgão regional do MTb, após realizar a inspeção 
prévia, emitirá o Certificado de Aprovação de Instalações - CAI, conforme modelo anexo. 2.4 A 
empresa deverá comunicar e solicitar a aprovação do órgão regional do MTb, quando ocorrer 
modificações substanciais nas instalações e/ou nos equipamentos de seu(s) estabelecimento(s). 
288 2.6 A inspeção prévia e a declaração de instalações, referidas nos itens 2.1 e 2.3, constituem os 
elementos capazes de assegurar que o novo estabelecimento inicie suas atividades livre de riscos de 
acidentes e/ou de doenças do trabalho, razão pela qual o estabelecimento que não atender ao 
disposto naqueles itens fica sujeito ao impedimento de seu funcionamento, conforme estabelece o 
art. 160 da CLT, até que seja cumprida a exigência deste artigo. 
289 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 2009, p. 55. 
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ambiente de trabalho, através da obrigação de solicitar ao MTE o certificado de 

aprovação das condições de segurança ao trabalhador.290 

Também, mais uma das medidas de garantia a efetivação à prevenção foi a 

elaboração da NR4, que determina a criação, nas empresas, do SESMT – Serviço 

Especializado em Sngenharia de Segurança e Medicina do Trabalho -, com o intuito 

de inserir no meio ambiente de trabalho profissionais especializados em prevenção 

de doenças e acidentes. As atividades desses profissionais são essencialmente 

preventivas. 291  

A principal atribuição da equipe multidisciplinar, determinada pela NR4, é   

aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e de medicina do trabalho ao 

ambiente de trabalho eliminar ou reduzir os riscos à saúde do trabalhador, e, em não 

sendo possível tal efetivação, a determinação de utilização, pelo trabalhador, de 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI. Cabe a esses profissionais a análise 

antecipada do risco, ainda na fase dos projetos e desde a implantação de novas 

instalações físicas e tecnológicas da empresa.  Também compete a eles o 

esclarecimento e a conscientização dos empregadores sobre acidentes do trabalho 

e doenças ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção. 292 

                                                        
290 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: a gestão Ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, 
glossário. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 823-824. 
291 4.4 Os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho devem 
ser compostos por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Técnico de 
Segurança do Trabalho, Enfermeiro do Trabalho e Auxiliar ou Técnico em Enfermagem do Trabalho. 
292 4.12 Compete aos profissionais integrantes dos Serviços Especializados em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho: a) aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e 
de medicina do trabalho ao ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, inclusive máquinas 
e equipamentos, de modo a reduzir até eliminar os riscos ali existentes à saúde do trabalhador; b) 
determinar, quando esgotados todos os meios conhecidos para a eliminação do risco e este persistir, 
mesmo reduzido, a utilização, pelo trabalhador, de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, de 
acordo com o que determina a NR 6, desde que a concentração, a intensidade ou característica do 
agente assim o exija; c) colaborar, quando solicitado, nos projetos e na implantação de novas 
instalações físicas e tecnológicas da empresa, exercendo a competência disposta na alínea "a"; d) 
responsabilizar-se tecnicamente, pela orientação quanto ao cumprimento do disposto nas NR 
aplicáveis às atividades executadas pela empresa e/ou seus estabelecimentos; (...) f) promover a 
realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores para a 
prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, tanto através de campanhas quanto de 
programas de duração permanente; g) esclarecer e conscientizar os empregadores sobre acidentes 
do trabalho e doenças ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção; (...) l) as atividades dos 
profissionais integrantes dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho são essencialmente prevencionistas, embora não seja vedado o atendimento de 
emergência, quando se tornar necessário. Entretanto, a elaboração de planos de controle de efeitos 
de catástrofes, de disponibilidade de meios que visem ao combate a incêndios e ao salvamento e de 
imediata atenção à vítima deste ou de qualquer outro tipo de acidente estão incluídos em suas 
atividades. 
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Outro exemplo do caráter prevencionista das NR´s é vislumbrado na NR6. 

Esta determina ao empregador, prioritariamente, a adoção de medidas de ordem 

geral capazes de fornecer completa proteção contra os riscos de acidentes do 

trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho, bem como a implantação de 

proteção coletiva no meio ambiente de trabalho. Tais medidas são caracterizadas 

como proteção coletiva. E, somente em situações de emergência, a adoção de 

equipamentos de proteção individual, tais como luvas, máscaras, protetores 

auriculares, etc.293 

Ademais, a NR6 estabeleceu as responsabilidades dos sujeitos quanto a 

efetivação da prevenção aos acidentes. Cabe ao empregador adquirir proteção 

individual adequada ao risco, exigindo ao empregado o correto uso, com a devida 

orientação.294 Este, por sua vez, cumpre o papel de colaborar com o empregador 

quanto as determinações sobre o uso de proteção individual.295 

Quanto a presença do risco no meio ambiente de trabalho, a NR9 estabelece 

diretrizes de seu mapeamento e controle, estabelecendo a obrigatoriedade da 

elaboração e implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - 

PPRA, objetivando à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores. O 

programa tem cunho prevencionista ao estabelecer a antecipação, reconhecimento, 

avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou 

que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do 

meio ambiente de trabalho e dos recursos naturais.296 Considerando como riscos 

                                                        
293 6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em 
perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias: a) sempre que as 
medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho 
ou de doenças profissionais e do trabalho; b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem 
sendo implantadas; e, c) para atender a situações de emergência. 
294 6.6 Responsabilidades do empregador. 6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI : a) adquirir o 
adequado ao risco de cada atividade; b) exigir seu uso; c) fornecer ao trabalhador somente o 
aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho; d) orientar 
e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação; e) substituir imediatamente, 
quando danificado ou extraviado; f) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica; e, 
g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada. h) registrar o seu fornecimento ao 
trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico. 
295 6.7 Responsabilidades do trabalhador. 6.7.1 Cabe ao empregado quanto ao EPI: a) usar, 
utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina; b) responsabilizar-se pela guarda e 
conservação; c) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso; e, d) 
cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. 
296 9.1.1 Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a obrigatoriedade da elaboração e 
implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como 
empregados, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, visando à preservação da 
saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e 
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ambientais, os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de 

trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de 

exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador.297 

O PPRA, assim como as demais normas de segurança, tem caráter 

obrigatório e pertence ao conjunto de iniciativas que a empresa deverá adotar para a 

preservação da segurança e saúde do trabalhador e deve estar em sintonia com as 

demais determinações legais, especialmente articulado com a medicina do trabalho, 

mais especificamente com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – 

PCMSO, previsto na NR 7. Este, objetiva a promoção e preservação da saúde do 

conjunto dos seus trabalhadores, através de seu caráter de prevenção, rastreamento 

e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, devendo ser 

planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores. 298 

Tão logo, a medicina do trabalho se relaciona com as normas que visam 

proteger a saúde no meio ambiente laboral, promovendo medidas de cessação ou 

diminuição de agentes insalubres ou condições que, mesmo não insalubres, geram 

danos à saúde do trabalhador. A segurança do trabalho, por sua vez, destina-se a 

evitar lesões imediatas à integridade física do trabalhador, em virtude das condições 

de risco nas quais estão expostos. 

Ainda, partindo da caracterização dos riscos ambientais estabelecidos na 

NR9, à NR15 cumpre a função de determinar quando tais riscos passarão a ser 

caracterizados com insalubres ao trabalhador, se presentes no meio ambiente de 

trabalho acima dos limites de tolerância. Esta norma entende por insalubre, a 

exposição ao risco químico, físico ou biológico, acima dos níveis de tolerância por 

ela fixados. Define como "Limite de Tolerância", a concentração ou intensidade 

                                                                                                                                                                             
conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no 
ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 
297 9.1.5 Para efeito desta NR, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e 
biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou 
intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. 
298 7.1.1. Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a obrigatoriedade de elaboração e 
implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como 
empregados, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de 
promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. 7.2.3. O PCMSO deverá ter 
caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao 
trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças 
profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. 7.2.4. O PCMSO deverá ser 
planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os 
identificados nas avaliações previstas nas demais NR. 
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máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, 

que não causará danos à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral.299 

E, por fim, a NR 16 regulamenta o rol das atividades periculosas 

estabelecidas no artigo 193 da CLT. Sendo caracterizadas aquelas que por sua 

natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de 

exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica; 

roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial; em motocicleta e radiação ionizante.300 

As medidas estabelecidas nas NR´s são idealizadas de um modo 

fundamentalmente preventivo, através de diretrizes técnicas de cumprimento 

obrigatório pelos empregadores, incluindo medidas de orientação aos trabalhadores 

quanto à educação e à conscientização dos riscos capazes de provocar agressões à 

sua saúde e segurança. 

Desse modo, a Portaria 3.214/78, estabeleceu, através das NR,s, a 

preocupação voltada ao controle dos riscos do meio ambiente de trabalho.  O 

processo ocorre através da antecipação, reconhecimento, neutralização e ou 

eliminação destes, através do conjunto de medidas aplicáveis à proteção e 

promoção da saúde e prevenção dos acidentes que possam ocasionar danos à 

integridade física e mental do trabalhador. 

Ocorre que, para garantir um meio ambiente saudável e equilibrado no local 

de trabalho, não basta efetuar pagamentos por danos já ocorridos, cujos efeitos, via 

de regra, são irreversíveis e a restitutio in integrum impossível. É preciso agir antes. 

Nesta perspectiva, as ideias de precaução e prevenção entram no ordenamento 

como princípios reitores da edificação de um novo modelo de normatividade, pois 

têm o escopo de evitar que o dano ocorra. 

 

4.2.3 Princípio da Precaução 
                                                        
299 NR 15 – Portaria 3.214/78. 
300 Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação 
aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de 
trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:  I - 
inflamáveis, explosivos ou energia elétrica; II - roubos ou outras espécies de violência física nas 
atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. § 4o  São também consideradas 
perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta 
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Certas atuações do homem são acompanhadas de incerteza dos danos ao 

meio ambiente. O desenvolvimento de tecnologias nem sempre vem acompanhado 

do conhecimento das reações adversas ao meio. Quando desconhecidas as 

possibilidades de respostas do meio ambiente frente a ação do homem, sem 

formulações de certezas conclusivas acerca das consequências provocadas por 

determinados procedimentos e intervenções, está-se diante de riscos abstratos. 

Assim, segundo Milaré, a precaução se destina a gerir riscos ou impactos 

desconhecidos. Ou seja, enquanto a prevenção trabalha com o risco certo, concreto, 

a precaução se preocupa com o risco incerto, abstrato.301 Aplica-se quando a 

informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta, e exista indícios de que 

possíveis efeitos sobre o ambiente, a saúde das pessoas ou dos animais ou a 

proteção vegetal possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível 

de proteção escolhido. 302  

A precaução foi estabelecida como princípio Eco Rio 92, determinando, diante 

de ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica 

absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas 

economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.303 

Alvares destaca que este princípio não tem o condão de determinar a 

abstenção de toda e qualquer conduta, criando óbices injustificados à evolução 

tecnológica e mercantil, mas um princípio que, diante da incerteza científica, exige a 

realização de processos de avaliação e gestão de riscos ambientais, para, da melhor 

forma possível, administrá-los.304  

Na carta magna, esse princípio encontra fundamento no inciso V do art.225, 

que obriga ao poder público a função de assegurar a efetividade do direito ao meio 

ambiente equilibrado, através do controle da produção, comercialização e emprego 

                                                        
301 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco. 7. ed. São Paulo: Revista dos 
Tri - bunais, 2011, p.1069 
302 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco. 7. ed. São Paulo: Revista dos 
Tri - bunais, 2011, p. 1071 
303 Disponível em: http: http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf  As Com o fim de proteger o 
meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente observado pelos Estados, de 
acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência 
de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas 
economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. 
304 ALVARES, Mariell Antonini Dias. Princípio da precaução como instrumento adequado para 
realocação dos problemas ambientais de segunda geração. Revista de Direito Ambiental, São 
Paulo, ano 18, v. 71, p. 35-52, set. 2013, p.47 
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de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade 

de vida e o meio ambiente. 305 

Giddens menciona que a noção do princípio de precaução apareceu na 

Alemanha no início da década de 1980, no decurso dos debates sobre ecologia. 

Para o autor, a precaução, na sua forma mais simples propõe que devem ser 

tomadas medidas de proteção contra riscos ambientais e, por inferência, contra 

outras formas de risco, mesmo que não haja dados científicos seguros sobre eles.306 

Assim, se na sociedade industrial clássica de Beck o princípio da prevenção 

fazia-se suficiente para antecipação dos riscos concretos, o princípio da precaução, 

por sua vez, veio apara atender as demanadas da sociedade de risco, onde, 

segundo o autor, surgem riscos abstratos, traçados no futuro, exigindo das ciências 

a capacidade de os reconhecer para enfrentá-los. 

Tão logo, a precuação determina que a não capacidade de antecipação de 

danos ambientais decorrentes de determinada atividade obrigada a tomada de 

decisão em favor da prevalência do meio ambiente até o momento da certeza da 

não geração de consequências danosas. 

 

4.2.3.1 Princípio da Precaução e sua (in)aplicabilidade no Meio Ambiente de 

Trabalho 

 

O princípio da precaução não é tarefa fácil de ser encontrado na legislação de 

segurança e saúde no meio ambiente de trabalho. A normativa dá ênfase ao 

princípio da prevenção, através das NRS, conforme visto acima, priorizando, quase 

que exclusivamente, os riscos da modernização simples, ou seja, os riscos 

concretos. 

Exemplo principal de que os riscos abstratos, decorrentes da modernização 

tardia, não são o foco da normativa, é, a própria norma que faz a gestão de riscos no 
                                                        
305 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar a efetividade 
desse direito, incumbe ao Poder Público: (...) V - controlar a produção, a comercialização e o 
emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e 
o meio ambiente;  
306 GIDDENS, Anthony. O Mundo na Era da Globalização. Tradução: Saul Barata. Editorial 
Presença: Lisboa, 2000, p. 39. 
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ambiente laboral, NR9. Esta trata do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, 

determinando etapas de antecipação e reconhecimento dos riscos, estabelecendo 

prioridades e metas de avaliação e controle destes, prevenindo a exposição dos 

trabalhadores, implantando medidas de controle e avaliação, bem como 

monitoramento da exposição.307 Somente será possível aplicar todo esse 

procedimento ao risco, sendo ele concreto. A NR 9 estabelece obrigatoriedades: 

 
9.1.1 (...) visando à preservação da saúde e da integridade dos 
trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e 
conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que 
venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a 
proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.308 
 

 

Assim, ainda que o PPRA venha a ser “parte integrante do conjunto mais 

amplo das iniciativas da empresa no campo da preservação da saúde e da 

integridade dos trabalhadores”309, denota-se que o princípio por ele comtemplado é 

o da prevenção.  

Talvez uma análise mais profunda da NR2 pudesse permitir considerar o 

princípio da precaução. A norma estabelece, num primeiro momento, que: 

 

2.6 A inspeção prévia e a declaração de instalações constituem os 
elementos capazes de assegurar que o novo estabelecimento inicie suas 
atividades livre de riscos de acidentes e/ou de doenças do trabalho, razão 
pela qual o estabelecimento que não atender ao disposto naqueles itens fica 
sujeito ao impedimento de seu funcionamento (...).310 (Grifo nosso) 

 

Ocorre que, o restante da normativa classifica os riscos de forma concreta. 

Assim, pela NR2, estar uma atividade sujeita ao impedimento de seu funcionamento 

é quando há presença de risco visível, de risco classificado nas demais NR´s. Razão 

                                                        
307 9.3.1 O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá incluir as seguintes etapas: a) 
antecipação e reconhecimentos dos riscos; b) estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e 
controle; c) avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; d) implantação de medidas de 
controle e avaliação de sua eficácia; e) monitoramento da exposição aos riscos; f) registro e 
divulgação dos dados. 
308  
309 9.1.3 O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da 
preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto 
nas demais NR, em especial com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO 
previsto na NR-7. 
310 NR9 
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pela qual o impedimento da atividade dá-se com caráter preventivo e não por 

precaução. 

A essência do princípio da precaução, enquanto princípio latu sensu do 

Direito Ambiental, determina que não se licencie uma atividade toda vez que não se 

tenha certeza de que ela não causará danos irreversíveis ao meio ambiente, danos 

futuros. Assim, a precaução tende à não-autorização de determinado 

empreendimento, se não houver certeza de que ele não causará no futuro um dano 

irreversível.311 
 

A precaução tende a não autorização de determinado empreendimento, se 
não houver certeza científica de que ele não causará no futuro um dano 
irreversível. A prevenção versa sobre a busca da compatibilização entre a 
atividade a ser licenciada e a proteção ambiental.312   
 

 Assim, considerando que a normativa em matéria de segurança e saúde do 

trabalho é elaborada com fundamento no princípio da prevenção, resta, num 

primeiro momento, uma certa barreira na aplicação do princípio da precaução. Isso 

não quer dizer que não exista espaço para sua efetivação, uma vez que os riscos 

abstratos da modernização tardia permitem perceber, conforme as estatísticas 

anteriormente tratadas, grave violação ao direito a vida no meio ambiente de 

trabalho. A incerteza científica de determinados riscos nos modernos processos de 

trabalho não mais se sustenta apenas com o princípio da prevenção.   

 

4.2.4 Princípio da Reparação Integral ou Poluidor-Pagador 

 

A redação do § 3º do art. 225 da CF estabelece que as condutas e atividades 

consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 

reparar os danos causados. Assim, o constituinte estabeleceu o princípio da 

reparação ou do poluidor pagador.   

Ademais, também a Declaração do Rio, Eco 92, em seu princípio 16, 

determinou que a promoção da internacionalização dos custos ambientais, bem 

                                                        
311 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 2009, p. 55. 
312 Ibidem, p.60 
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como uso de instrumentos econômicos, na concepção de que o poluidor deve arcar 

com o custo do dano ambiental.313 

Segundo Machado, esse princípio imputa ao poluidor o custo social da 

poluição por ele gerada, concebendo um mecanismo de responsabilidade pelo dano 

ambiental.314 Para Fiorillo, tal princípio apenas foi recepcionado posteriormente pelo 

texto constitucional, uma vez que já estava estabelecido no art. 4º, inc. VII, da Lei 

6.938/81315, ao impor ao poluidor a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos 

causados. 

O empreendedor não se isenta da necessidade de investimentos, para 

prevenir o dano, bem como a licitude da atividade não o isenta da responsabilidade 

pelos danos ambientais que venha a gerar.”316 Segundo Melo, a finalidade do 

princípio do poluidor-pagado é encarecer o custo para o agressor, para que adote 

todas as medidas de cunho preventivo nos momentos adequados.”317 

 

Este princípio visa desincentivar atividades que lucram com a adoção de 
padrões de qualidade ambiental muito baixos em detrimento de atividades 
concorrentes que adotem standards mais avançados e, por conseguinte, 
mais custosos. Em vez de atribuir estes custos ao estado [sic], aos 
investidores ou à própria comunidade internacional, o empreendedor deve 
integrar esses custos na sua produção. 318 

 

A obrigação de reparação do dano ambiental, com base no princípio da 

reparação ou do poluidor-pagador, dá-se através da responsabilidade objetiva, 

partindo do disposto no § 1º do art. 14 da Lei 6.938/81, que obriga ao poluidor, 

                                                        
313 Disponível em: http: http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf  As autoridades nacionais 
devem procurar promover a internacionalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos 
econômicos, tendo em vista a abordagem segundo a qual o poluidor deve, em princípio, arcar com o 
custo da poluição, com a devida atenção ao interesse público e sem provocar distorções no comércio 
e nos investimentos internacionais. Acesso em jan 2017. 
314 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 
2004, p.53 
315 Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: (...) VII - à imposição, ao poluidor e ao 
predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição 
pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos 
316 PADILHA, Norma Sueli. Fundamentos constitucionais do direito ambiental brasileiro. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2010p. 258 
317 MELO, Raimundo Simão de. Direito ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador: 
responsabilidades legais, dano material, dano moral, dano estético, indenização pela perda de uma 
chance, prescrição. 3 ed. São Paulo: LTr, 2008, p.49. 
318 CASELLA, Paulo Borba; ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, G. E. do Nascimento e. Manual de 
direito internacional público. 18 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 673 
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independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos 

causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.319 

Nesse aspecto, não se discute a teoria subjetiva em danos ambientais. A 

culpa deixa de ser o elemento central. Foca-se na reparação, independente da 

intenção do agressor em causar o dano. 

 

4.2.4.1 Princípio da Reparação Integral ou Poluidor-Pagador e sua (in)aplicabilidade 

no Meio Ambiente de Trabalho 

 

No meio ambiente de trabalho encontra-se o princípio do poluidor pagador, 

em específico, na previsão constitucional de, art. 7°, XXIII, adicional de remuneração 

para as atividades insalubres ou perigosas. Tais adicionais são regulamentados 

pelas NRs 15 e 16.  

No entanto, a discussão traçada nesse trabalho é a responsabilidade civil do 

empregador em decorrência dos danos causados ao homem no meio ambiente de 

trabalho. Conforme será abordado no próximo capítulo, tanto os tribunais 

trabalhistas, quanto a doutrina, discutem a aplicabilidade das teorias subjetiva e ou 

objetiva nas ações de reparação de acidentes e doenças do trabalho. 

Ora, se a compreensão de meio ambiente de trabalho se dá enquanto 

espécie de meio ambiente artificial, ou seja, como parte integrante do conceito geral 

de meio ambiente,320 e que, em qualquer das classificações desse, seja natural ou 

artificial, não se pode perder de vista que o direito ambiental tem como objeto maior 

tutelar a vida saudável,321 conforme será abordado no próximo capítulo, os princípios 

da reparação integral ou poluidor-pagador parecem apresentar respostas efetivas 

aos danos ambientais laborais.   

                                                        
319 Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o 
não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos 
causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores. (...)§ 1º Sem obstar a 
aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da 
existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, 
afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor 
ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. 
320 Art. 225 da CF estabelece como meio ambiente artificial, os espaços urbanos, abrangendo as 
edificações. O meio ambiente de trabalho também é tutelado pela Constituição Federal no art. 200, 
VIII, ao atribuir ao Sistema Único de Saúde (SUS) a proteção do meio ambiente, nele compreendido o 
do trabalho. 
321 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco, op. cit., 2006, p. 20. 
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A aplicação de tais princípios preconiza um duplo aspecto: preventivo e 

repressivo. Sendo que o primeiro visa evitar o dano ambiental, impondo o dever de 

prevenir danos ao meio ambiente, através do uso de todos os equipamentos e meios 

necessários. Já o repressivo, a reparação do dano.322 

Melo traz uma abordagem da aplicação desses princípios no meio ambiente 

de trabalho: 

 
Imagina-se a situação de uma empresa poluidora do meio ambiente do 
trabalho por altos índices de ruído acima dos permitidos pela lei e que, em 
conseqüência, deixa vários trabalhadores surdos. Nesta situação, poderá 
haver uma ação coletiva buscando a prevenção do meio ambiente com a 
eliminação do ruído excessivo e uma indenização genérica por dano 
causado ao meio ambiente, uma vez que é impossível o retorno ao estado 
anterior, por completo, ou seja, a adequação do meio ambiente vai ocorrer 
somente a partir daquela ação, pelo que os danos anteriormente 
ocasionados deverão, em nome do princípio aludido, ser reparados 
integralmente. Além disso, os trabalhadores submetidos àquele ambiente 
insalubre poderão pleitear indenização individual pelo pagamento de 
adicional de insalubridade e, se tiverem perda auditiva, buscar ainda 
indenizações por danos material e moral, conforme o caso. 323 

 

No entanto, restará demonstrado, a seguir, que não é tradição do tribunal 

trabalhista a análise dos princípios da reparação integral ou do poluidor-pagador nos 

danos decorrentes dos acidentes no meio ambiente de trabalho. Ainda perquire-se, 

por grande parte dos julgadores e doutrina, a necessária presença do elemento 

culpa, como se o elemento homem não fizesse parte de uma espécie que convive 

em um meio ambiente, ainda que artificial. 

Cabe ressaltar, novamente, que o artigo 3º da Lei nº 6.938/1981324 conceitua 

meio ambiente como o conjunto de condições que permite, abriga e rege a vida em 

todas as suas formas, estabelecendo como degradação da qualidade ambiental, a 

alteração adversa das características do meio ambiente e, por poluição, a 

degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 

                                                        
322 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 17 ed. rev. atual. e ampl. São 
Paulo: Malheiros, 2009. 
323 MELO, Raimundo Simão de. Direito ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador: 
responsabilidades legais, dano material, dano moral, dano estético, indenização pela perda de uma 
chance, prescrição. 3 ed. São Paulo: LTr, 2008, p. 49 
324 Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: I - meio ambiente, o conjunto de 
condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 
rege a vida em todas as suas formas; 
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indiretamente possam prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar de um povo, 

que criem condições adversas às atividades sociais e econômicas.  

O próprio § 1º do art. 14 da Lei 6.938/81, obriga o agressor, 

independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos 

causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.325 Tão logo, a 

compreensão de que o local de trabalho pertence ao conjunto geral de meio 

ambiente e que acidente de trabalho é dano ambiental, torna suspeita a regra de 

que somente haverá reparação pela lesão sofrida no acidente de trabalho se 

provada a culpa do empregador. 

 

 

 

5 RESPONSABILIDADE CIVIL NOS ACIDENTES DE TRABALHO 

 

Desde as antigas civilizações instituiu-se a necessidade de ressarcir os danos 

sofridos pela vítima de atos ilícitos. Na civilização romana, embora ainda não 

presente a responsabilidade civil, a reparação do dano ocorria através da vingança, 

da reação pessoal contra o dano sofrido, conforme assinalam Gagliano e Pamplona 

Filho: 

 

De fato, nas primeiras formas organizadas de sociedade, bem como nas 
civilizações pré-romanas, a origem do instituto está calcada na concepção 
da vingança privada, forma por certo rudimentar, mas compreensível do 
ponto de vista humano como lídima reação pessoal contra o mal sofrido. 326 

 

Com o passar do tempo, a reparação do dano migra do campo da 

pessoalidade para o surgimento da pena patrimonial. Nasce, dessa forma, o instituto 

da responsabilidade civil. Eleito pelo ordenamento jurídico como uma forma de 
                                                        
325 Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o 
não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos 
causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores. (...)§ 1º Sem obstar a 
aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da 
existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, 
afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor 
ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. 
326 GAGLIANO, Pablo Stolze;  PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. São Paulo: 
Saraiva, 2003, p. 10. 
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balanço e equilíbrio social, emanada da noção de justiça. Caracteriza-se pela 

necessidade de responsabilizar o agente causador de dano, através da obrigação de 

assumir e responder por seus atos e suas consequências. 

Para Venosa o instituto da responsabilidade civil é algo contemporâneo e 

surge no âmbito do direito revolucionário francês, espalhando-se daí para todas as 

codificações anteriores.327 Foi através da doutrina civilista francesa que as 

reparações de danos migraram, definitivamente, para o campo patrimonial, 

passando, desde então, a contar com maior regulamentação.  Nesse contento, o 

instituto da responsabilidade civil necessitou, permanentemente, modificar-se 

juntamente com as transformações das sociedades, buscando acompanhar as 

dinâmicas das relações sociais. 

Nesse sentido, Dias manifesta: 

 

Os novos inventos, a intensidade da vida e a densidade das populações 
aproximam cada vez mais os homens, intensificando suas relações, o que 
acarreta um aumento vertiginoso de motivos para a colisão de direitos e os 
atritos de interesses, do que surge a reação social contra a ação lesiva, de 
modo que a responsabilidade civil tornou-se uma concepção social, quando 
antes tinha caráter individual.328 

 

Assim, atualmente, a responsabilidade civil implementa medidas capazes de 

obrigar a reparação de dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de 

ato pelo autor praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela 

pertencente ou de simples imposição legal. 329 O objetivo maior da responsabilidade 

civil é a reparação, o restabelecimento do equilíbrio jurídico violado, tendo como 

parâmetro “o mais elementar sentimento de justiça”.330 

Para Bittar “A reparação representa meio indireto de desenvolver-se o 

equilíbrio as relações privadas, obrigando-se o responsável a agir, ou a dispor de 

seu patrimônio para a satisfação do direito dos prejudicados”331.  O objetivo final da 

responsabilização civil é a reparação do prejudicado, tentando-se sempre o 

                                                        
327 VENOSA, Silvio Salvo. Direito Civil: responsabilidade civil. p. 05, 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006 
328 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. São Paulo: Forense, v. 1, 1979. 
______. ______. São Paulo: Forense, v. 1, 1987, pg 13.  
329 DINIZ,  Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, volume 7, 20. ed. Saraiva 
330 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
331 BITTAR, Carlos Alberto. Responsabilidade Civil – Teoria & Prática. 2.ed. p. 3, Rio de Janeiro: 
Forense Universitaria, 1990 
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equilíbrio entre a reparação com o estado anterior da lesão sofrida. Essa busca tenta 

garantir o equilíbrio das relações sociais, em especial, na esfera privada. 

De acordo com Sérgio Cavalieri Filho: 

 

O anseio de obrigar o agente causador do dano a repará-lo inspira-se no 
mais elementar sentimento de justiça. O dano causado pelo ato ilícito rompe 
o equilíbrio jurídico-econômico anteriormente existente entre o agente e a 
vítima. Há uma necessidade fundamental de se restabelecer esse equilíbrio, 
o que se procura fazer recolocando o prejudicado no statu quo ante. Impera 
neste campo o princípio da restitutio in integrum, isto é, tanto quanto 
possível, repõe-se a vítima à situação anterior à lesão. 332 

 

Ademais, a responsabilidade civil pelo dano causado também exerce a função 

de punir o ato ilícito com uma pena imposta ao infrator, proporcional ao dano 

causado.333 

 

[...] constitui uma sanção civil, por decorrer de infração de norma de direito 
privado, cujo objetivo é o interesse particular, e, em sua natureza, 
é compensatória, por abranger indenização ou reparação de dano causado 
por ato ilícito, contratual ou extracontratual e por ato lícito.334 

 

Desse modo também ocorrerá o efeito preventivo, uma vez que “obrigando o 

lesante a reparar o dano causado, contribui-se para coibir a prática de outros atos 

danosos não só pela mesma pessoa como sobretudo por quaisquer outras.335 

A natureza da responsabilidade civil é dada na medida em que o dano sofrido 

pela vítima prescinde da reparação como meio de equilíbrio social. O manto da 

reparação encontra sustento na possibilidade de convivência harmoniosa e justa em 

sociedade, regrando obrigações de prevenção de danos e, em última consequência, 

a devida reparação destes. 

 

A noção da responsabilidade pode ser haurida da própria origem da 
palavra, que vem do latim respondere, responder a alguma coisa, ou seja, a 
necessidade que existe de responsabilizar alguém pelos seus atos danosos. 

                                                        
332 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 
2003, p. 35. 
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334 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 23. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009. Vol. 7., p.8 
335 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2007. Vol. I. 
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Essa imposição estabelecida pelo meio social regrado, através dos 
integrantes da sociedade humana, de impor a todos o dever de responder 
por seus atos, traduz a própria noção de justiça existente no grupo social 
estratificado. Revela-se, pois, como algo inarredável da natureza 
humana.336 

 

Para Lopes, a responsabilidade civil é conceituada como sendo a “obrigação 

de reparar um prejuízo, seja por decorrer de uma culpa ou de uma circunstância 

legal que a justifique, como a culpa presumida, ou por uma circunstância meramente 

objetiva”.337 

 

Dever jurídico, em que se coloca a pessoa, seja em virtude de contrato, seja 
em face de fato ou omissão, que lhe seja imputado, para satisfazer a 
prestação convencionada ou para suportar as sanções legais, que lhe são 
impostas. Onde quer, portanto, que haja obrigação de fazer, dar ou não 
fazer alguma coisa, de ressarcir danos, de suportar sanções legais ou 
penalidades, há a responsabilidade, em virtude da qual se exige a 
satisfação ou o cumprimento da obrigação ou da sanção. 338 

 

 

O dano, segundo Diniz, “pode ser definido como a lesão (diminuição ou 

destruição) que, devido a certo evento, sofre uma pessoa, contra sua vontade, em 

qualquer bem ou interesse jurídico, patrimonial ou moral”339, sendo, segundo a 

autota, pressuposto da responsabilidade civil, visto que não poderá haver ação de 

indenização sem a existência de um prejuízo, logicamente, não poderá concretizar-

se onde nada há que reparar.340 
 

A existência de dano é condição essencial para a responsabilidade civil, 
subjetiva ou objetiva. Se quem pleiteia a responsabilização não sofreu dano 
de nenhuma espécie, mas meros desconfortos ou riscos, não tem direito a 
nenhuma indenização.341 
 

No atual ordenamento jurídico brasileiro, quanto ao fundamento, a 

responsabilidade civil é dada em duas teorias: subjetiva e objetiva. Naquela, a 
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responsabilização decorre da prática de ato ilícito. Já objetiva, por sua vez, a 

reparação é desvencilhada de culpa e decorre de previsão em lei ou do risco da 

atividade do autor do dano.  

 

Quem responde subjetivamente fez algo que não deveria ter feito; quem 
responde objetivamente fez só o que deveria fazer. A ilicitude ou licitude da 
conduta do sujeito a quem se imputa a responsabilidade civil é que define, 
respectivamente a espécie subjetiva ou objetiva.342 

 

Os elementos necessário para haver responsabilização pela teoria subjetiva, 

são classificados em ação ou omissão, dolo ou culpa, dano e nexo de causa. Já 

para a teoria objetiva, não se discute dolo ou culpa. Basta, aqui, haver previsão legal 

do dever de reparação. Ou ainda, esta decorre da natureza de risco da atividade que 

o autor do dano desenvolve.  

 

 

5.1 Teoria subjetiva da responsabilidade civil 

 

Os elementos culpa ou dolo do agente agressor definem a responsabilidade 

civil subjetiva. No direito romano a primeira existência de responsabilidade civil foi 

objetiva, dispensando a necessidade de culpa ou dolo. Posteriormente, o direito 

romano voltou-se a pesquisa da culpa do autor do dano, sendo essa teoria a 

representação da mudança, progresso e evolução da responsabilidade civil.343 Pela 

responsabilidade subjetiva, segundo Venosa, o sistema romanístico buscou “o 

princípio pelo qual se pune a culpa por danos injustamente provocados, 

independente de relação obrigacional preexistente. 344 

 

É incontestável, entretanto, que a evolução do instituto da responsabilidade 
extracontratual ou aquiliana se operou, no direito romano, no sentido de se 
introduzir o elemento subjetivo da culpa, contra o objetivismo do direito 

                                                        
342 Ibidem, p. 269 
343 GONÇALVES, Carlos  Roberto  . Direito Civil Brasileiro. Parte Geral : v.1. São Paulo: Saraiva, 
2003, p.452. 
344 VENOSA, Silvio de Salvo, Responsabilidade Civil, p.18. 
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primitivo, expurgando-se do direito a idéia de pena, para substituí-la pela 
reparação do dano sofrido.345 

 

Para Diniz, a Lex Aquilia de damno foi o marco da reparação pecuniária do 

dano, esboçando-se a noção de culpa como fundamento da responsabilidade, de tal 

modo que o agente se desobrigaria de qualquer responsabilidade se tivesse agido 

sem culpa. Passou-se a condicionar o dano à conduta culposa do agente.346 

No ordenamento jurídico interno, a responsabilidade civil trabalhada no 

Código Civil de 1916 encontrava seu habitat legal no elemento culpa347. Para ser 

evocada, devia ser pautada em elementos necessários a sua demonstração, quer 

sejam a conduta – ação ou omissão voluntária, a lesão - dano, o nexo de 

causalidade – nexo causal, e o elemento culpa.  

Kelsen sustenta que a existência de ato ilícito prescinde do elemento culpa: 

 

[...] o momento a que chamamos ‘culpa’ é uma parte integrante específica 
do fato ilícito: consiste numa determinada relação positiva entre o 
comportamento (atitude) íntimo, anímico, do delinquente e o evento 
produzido ou não impedido através da sua conduta externa; consiste na sua 
previsão ou na sua intenção, àquele evento dirigida.348 

 

Atualmente, o sustento da teoria da responsabilidade civil subjetiva encontra 

amparo nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil.349 A obrigação de reparar o dano 

decorre de ato culposo ou doloso. A reparação do prejuízo sofrido pela vítima fica 

condicionada a presença dos elementos culpa ou dolo do agente agressor. 

 

A essência da responsabilidade subjetiva vai assentar, fundamentalmente, 
na pesquisa ou indagação de como o comportamento contribui para o 
prejuízo sofrido pela vítima. Assim procedendo, não considera apto a gerar 
o efeito ressarcitório um fato humano qualquer. Somente será gerador 
daquele efeito uma determinada conduta, que a ordem jurídica reveste de 
certos requisitos ou de certas características. Assim considerando, a teoria 

                                                        
345 Alvino Lima. Culpa e Risco. p.20 
346 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, pág. 27. 
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seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito 
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da responsabilidade subjetiva erige em pressuposto da obrigação de 
indenizar, ou de reparar o dano, o comportamento culposo do agente, ou 
simplesmente a culpa, abrangendo no seu contexto a culpa propriamente 
dita e o dolo do agente.350 

 

 

Não basta a presença da ação ou omissão com consequente violação de 

direito de outrem, também é necessária a natureza de imprudência, negligência ou 

imperícia para se impor a obrigação de restituição. Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo 

Pamplona Filho destacam que “a noção básica da responsabilidade civil, dentro da 

doutrina subjetiva, é o princípio segundo o qual cada um responde pela própria 

culpa”351. 

Para Diniz: 

 
A culpa em sentido amplo, como violação de um dever jurídico, imputável a 
alguém, em decorrência de fato intencional ou de omissão de diligência ou 
cautela, compreende: o dolo, que é a violação intencional do dever jurídico, 
e a culpa em sentido estrito, caracterizada pela imperícia, imprudência ou 
negligência, sem qualquer deliberação de violar um dever.352 

 

O comportamento do agente causador do dano determinará o dever de 

reparação. Não obstante, Coelho ressalta que a responsabilização por ato ilícito 

praticado implica na exigibilidade de comportamento diverso, pois “ao comportar-se 

de certa maneira, quando poderia comportar-se de outra, o sujeito de direito 

manifesta, num certo sentido, sua vontade”.353 

Tão logo, a teoria subjetiva da responsabilidade civil, fundamentada no 

Código Civil, pelos artigos 927, 186 e 187, permitirá a reparação do dano, quando 

encontrado o elemento doloso ou culposo do autor. Tais requisitos são condição 

sine qua non para a efetivação da reparação civil. 

 
 

5.2 Teoria objetiva da responsabilidade civil 
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Após a consolidação, ao longo das décadas, da teoria pautada nos requisitos 

culpa ou dolo, houve a percepção de que, por vezes, a incapacidade da vítima em 

provar tais elementos gerava desequilíbrio social. Assim, o direito permitiu a análise 

da condição de que o beneficiário do bônus da atividade criada suporte e responda 

pelos encargos dos riscos dela decorrentes, sem adentrar no mérito da culpa de sua 

culpa. 

 

Dentro do critério da responsabilidade fundada na culpa não era possível 
resolver um sem-número de casos que a civilização moderna criava ou 
agravava; imprescindível se tornava, para a solução do problema da 
responsabilidade extracontratual, afastar-se do elemento moral, da pesquisa 
psicológica do íntimo do agente, ou da possibilidade de previsão ou de 
diligência, para colocar a questão sob um ângulo até então não encarado 
devidamente, isto é, sob o ponto de vista exclusivo da reparação, e não 
interior, subjetivo, como na imposição da pena. Os problemas da 
responsabilidade são tão-somente os da reparação de perdas. Os danos e 
a reparação não devem ser aferidos pela medida da culpabilidade, mas 
devem emergir do fato causador da lesão de um bem jurídico, a fim de se 
manterem incólumes os interesses em jogo, cujo desequilíbrio é manifesto, 
se ficarmos dentro dos estreitos limites de uma responsabilidade 
subjetiva.354 

 

Assim, o direito volta a discutir a teoria objetiva, preponderando o dano face à 

culpa, na tentativa de suprir ou resolver as lacunas decorrentes dos riscos da 

modernidade tardia. A culpa perde o foco e a discussão volta-se ao risco. A teoria do 

risco aposta na insuficiência da teoria da culpa para resolver as demandas da 

sociedade de risco.  

A teoria objetiva, segundo Venosa, é a fase de responsabilidade civil da pós-

modernidade e, o que se leva em conta é a potencialidade de ocasionar danos, ou 

seja, a atividade ou conduta do agente que resulta por si só na exposição a um 

perigo.355 

Fruto do final do século XX, tendo como principal berço a França, a teoria do 

risco surgiu como fundamento para a responsabilidade objetiva. Para Cavalieri, “todo 

o prejuízo deve ser atribuído ao seu autor e reparado por quem o causou, 

independentemente de ter ou não agido com culpa”.356 
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A responsabilidade civil também evoluiu em relação ao fundamento (razão 
por que alguém deve ser obrigado a reparar um dano), baseando-se o 
dever de reparação não só na culpa, hipótese em que será subjetiva, como 
também no risco, caso em que passará a ser objetiva, ampliando-se a 
indenização de danos sem existência de culpa.357 

 
Para Noronha, os riscos trazidos pela revolução industrial resultaram em 

crescentes demandas de reparação de danos decorrentes das máquinas e a 

exigência de uma conduta culposa estabelecida no século XIX não mais respondia a 

necessidade social de se garantir a reparação dos danos, não podendo estes, ser 

suportados apenas pela vítima.358 

A teoria do risco é decorrente dos danos que emergem das atividades 

contemporâneas desenvolvidas pelo homem. Várias são as classificações 

doutrinárias dessa teoria. Seja teoria do risco-profissional, risco-proveito, risco criado 

e risco integral, todas decorrem do risco.  

O risco-profissional, para Caio Mário, sujeita o empregador a ressarcir os 

acidentes de trabalho ocorridos com seus empregados, no trabalho ou por ocasião 

dele, sem adentrar em culpa.359 Tal risco é inerente a profissão, devendo, seu dano, 

ser indenizado sem adentrar na negligência, imprudência ou imperícia do 

empregador. Já para a teoria do risco-proveito a responsabilidade decorre dos 

danos gerados pela exploração de atividade, desde que lucrativa, com proveito 

econômico. Para Antunes, a utilização, em seu proveito econômico, de coisas 

perigosas, criando ou mantendo um risco em próprio proveito, deverá ser 

responsável pelos danos decorrentes, por ser o beneficiário do bônus."360  

Por sua vez, o risco-criado, que, por ser mais abrangente, não se confunde 

com o risco-proveito, impõe o dever de reparação do dano, desde que decorrente de 

atividade perigosa, ainda que lícita, desde que geradora de risco.361  Para Pereira, a 
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teoria do risco-criado, é mais equitativa para a vítima, pois a isenta da obrigação de 

provar que o dano resultou de uma vantagem ou de um benefício obtido pelo 

causador do dano"362.  

E, por fim, a teoria do risco-integral, que, no entendimento de Pereira, é 

sujeita a críticas, por tratar-se, de uma tese puramente negativista, que, sequer, 

cogita indagar como ou por que ocorreu o dano, bastando, apenas, o dano, 

vinculado a um fato qualquer, para assegurar à vítima sua indenização.363 

Sobre o risco integral, entende Nery Junior: 

 

Ainda que a indústria tenha tomado todas as precauções para evitar 
acidentes danosos ao meio ambiente, se, por exemplo, explode um reator 
controlador da emissão de agentes químicos poluidores (caso fortuito), 
subsiste o dever de indenizar. Do mesmo modo, se por um fato da natureza 
ocorrer derramamento de substância tóxica existente no depósito de uma 
indústria (força maior), pelo simples fato de existir a atividade há o dever de 
indenizar.364 

 

Pela risco integral, “o poluidor deve assumir integralmente todos os riscos que 

advêm de sua atividade, independente do acidente ecológico foi provocado por falha 

humana ou técnica ou se foi obra do acaso ou de força maior".365 

O ordenamento jurídico interno passou a registrar a teoria objetiva, pautada 

no risco, através da Lei nº 6.453/77, que versa danos nucleares. Posteriormente, lei 

nº 6.938/81, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, adotou a 

responsabilidade civil objetiva, através da aplicação da teoria do risco, ao 

estabelecer que o poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a 

indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados 

por sua atividade. 366  Para Machado, “não interessa que tipo de obra ou atividade 
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seja exercida pelo que degrada, pois não há necessidade de que ela apresente risco 

ou seja perigosa".367 

 

Ainda que haja autorização da autoridade competente, ainda que a emissão 
esteja dentro dos padrões estabelecidos pelas normas de segurança, ainda 
que a indústria tenha tomado todos os cuidados para evitar o dano, se ele 
ocorreu em virtude da atividade do poluidor, há o nexo causal que faz 
nascer o dever de indenizar. 368 

 

Também a Constituição Federal de 1988 acolheu, na esfera ambiental, a 

responsabilidade civil objetiva, ao estabelecer que as condutas ou atividades 

consideradas lesivas ao meio ambiente deverão ser reparados.369  Posteriormente, 

na normativa infraconstitucional, registra-se a teoria objetiva, pautada no risco, 

através do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, ao estabelecer a 

obrigatoriedade de reparação do dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade implicar, por sua natureza, risco,370 

muito embora o mesmo diploma legal tenha mantido os dispositivos que 

regulamentam a teoria subjetiva.  

 

Se visa com os postulados da tese nova da responsabilidade objetiva é 
apenas a correção da deficiência do velho conceito clássico da culpa, 
nitidamente superado pelas necessidades novas do direito, surgidas com o 
novo ciclo da industrialização.371 

 

Assim, com a objetivação da responsabilidade civil, que pautou-se no ideal de 

que todo risco deve ser garantido, desvinculou a obrigação de reparação do dano 

                                                        
367 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 
2010. p. 361. 
368 NERY Jr. Nelson. Responsabilidade civil por dano ecológico e a ação civil pública. In: Revista 
Justitia, n. 126, São Paulo, jul./set. 1984, p. 175. 
369 Constituição Federal de 1988, no § 3º do art. 225: 
"§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 
reparar os danos causados." 
 
370 Art. 927. (...) Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 
371 SILVA, Wilson Melo da. Responsabilidade sem culpa. São Paulo: Saraiva, 1974, p. 104. 
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sofrido da cultura da culpa, baseando-se no risco, diante, por vezes, da própria 

dificuldade de obtenção da sua prova de culpa para a obtenção da reparação.372 

Para Gonçalves, todo autor de atividade que crie um risco de dano para 

terceiros, deve haver obrigação de reparação, ainda que sua conduta seja isenta de 

culpa. Desloca-se da noção de culpa para a ideia de risco. 373 

 

Em princípio, toda atividade que acarreta prejuízo gera responsabilidade ou 
dever de indenizar. (...). O termo responsabilidade é utilizado em qualquer 
situação na qual alguma pessoa, natural ou jurídica, deva arcar com as 
consequências de um ato, gato, ou negócio danoso. Sob essa noção, toda 
atividade humana, portanto, pode acarretar o dever de indenizar.374 

 

Dentro dessa concepção, quem, com sua atividade, cria um risco deve 

suportar o dano que sua conduta acarreta, especialmente se essa atividade de risco 

lhe proporciona um benefício.375 Essa regra aplica-se, inclusive, quando a atividade 

que gerou o dano é lícita, mas causou perigo a outrem, de modo que aquele que a 

exerce terá o dever ressarcitório, pelo simples implemento do nexo causal.376 

 

O dolo ou culpa na conduta do agente causador do dano é irrelevante 
juridicamente, haja vista que somente será necessária a existência do elo 
de causalidade entre o dano e a conduta do agente responsável para que 
surja o dever de indenizar.377 

 

Quando o dano a ser reparado decorre de acidente ocorrido no meio 

ambiente de trabalho, a doutrina e jurisprudência divergem na aplicabilidade das 

teorias objetivas e subjetivas. A controvérsia é existente, inclusive, no próprio 

Tribunal Superior do Trabalho. 

 

5.3 Responsabilidade civil nos acidentes de trabalho 

                                                        
372 ALONSO, Paulo Sérgio Gomes. Pressupostos da responsabilidade civil objetiva. São Paulo: 
Saraiva, 2000, p. 12. 
373 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 22. 
374 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010, pág. 
01. 
375  Ibidem, p.17. 
376 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 21. Ed. São 
Paulo: Saraiva, 2007. p.54 
377 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 
responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2006. p.14 
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Pela tradicional compreensão do art. 7º, inciso XXVIII da Constituição Federal, 

a reparação civil dos danos sofridos pela vítima de acidentes de trabalho somente é 

efetivada se o trabalhador lograr êxito em provar a culpa ou dolo do empregador.378 

 Assim, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Diante de tal 

disposição constitucional, a culpa do empregador deve ser comprovada para 

suscitar a obrigação de indenizar o empregado. Não basta o simples fato da 

ocorrência do acidente sem a apuração da real ocorrência de ação ou omissão do 

empregador.  

 Em linhas gerais, o texto constitucional demonstra que estará desobrigado a 

reparação o empregador que agiu com o zelo cabível e, contudo, não se furtou de 

prevenir o acidente. A vítima de acidente de trabalho apenas terá êxito no pedido de 

indenização dos danos sofridos se demonstrar que o empregador não efetivou a 

normativa prevencionista de segurança no meio ambiente de trabalho. 

Para Stoco, pela tradicional compreensão do art. 7º e inciso XXVIII da 

Constituição Federal, o trabalhador somente tem direito às indenizações por 

acidentes de trabalho, se provar a culpa ou dolo do empregador, aplicando-se a 

responsabilidade subjetiva.379  Para o autor, mostra-se inaceitável imputar-se ao 

empregador o ônus de provar, por exemplo, a quebra de uma ferramenta, a 

explosão de uma caldeira, circunstâncias nas quais não se apurou culpa alguma do 

empregador.380  

 Tão logo, a culpa do empregador deve ser comprovada para suscitar a 

obrigação de indenizar o empregado. Não basta para o evento o simples fato da 

ocorrência do acidente sem a apuração da real ocorrência de ação ou omissão 

daquele. O ônus da prova incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito”381.  

                                                        
378 Estabelece o artigo 7º, inciso XXVIII da Constituição Federal: “São direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social: XXVIII - Seguro contra 
acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, 
quando incorrer em dolo ou culpa”. 378 (grifo nosso). 
379 STOCO, Rui. Responsabilidade Civil. São Paulo: LTr, 2006. p. 814 -815. 
380 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. São Paulo: LTR, 2006, p. 605. 
381 BRASIL. Código Civil. Disponível em <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em 24 mai. 2010. 
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Assim, cabe a quem alega o dano decorrente do acidente de trabalho provar 

a culpa ou dolo do agente agressor, não podendo ser amparado apenas na mera 

presunção. Surge a preocupação em proteger o empregador de forma a não ser 

obrigado, de maneira injusta, a ressarcir o dano do acidente sem que para tal haja 

efetivamente contribuído com culpa. Manifesta-se a preocupação em possibilitar um 

meio de defesa do agente, de maneira que não venha a ser obrigado a avocar a 

responsabilidade de evento danoso não originário de sua conduta. 

A teoria subjetiva requer a prova da ocorrência de negligência ou imprudência 

do empregador no meio ambiente de trabalho e, uma vez não constatada, despreza 

o intento de reparação do dano suscitado pelo acidente. Pondera Godoy que pode 

exonerar-se o empregador se este demonstrar o emprego das medidas 

recomendadas, sem ter logrado evitar, no entanto, o acontecimento danoso.382 

No entanto, a teoria objetiva situada no parágrafo único do artigo 917 do 

Código Civil deslocou o foco de atenção da incessante busca pela culpa do 

empregador – por vezes não alcançada – para o interesse em efetivar o direito de 

ressarcimento dos danos sofridos pelo trabalhador no meio ambiente de trabalho. Se 

o objetivo maior da teoria objetiva é reparar os danos, buscando amparar as vítimas 

dos infortúnios, não se cogita, assim, a imputabilidade ou a antijuridicidade do fato 

danoso. O que importa para assegurar o ressarcimento são o acontecimento do 

evento danoso e seu respectivo prejuízo. 

Essa inovação legislativa provoca divergências nos julgados e doutrina 

quando a matéria analisada são lesões sofridas pelo trabalhador no meio ambiente 

de trabalho. Para Maior, a obrigação de indenizar por acidente de trabalho, não 

depende de prova de culpa, pois a responsabilidade é objetiva, conforme prevê o 

art. 927 do Código Civil. A previsão constitucional, por óbvio, não limita este direito 

ao acidentado, na medida em que a norma constitucional é de caráter mínimo, 

podendo, portanto, ser ampliada pela lei infraconstitucional.383  

                                                        
382 GODOY, Luiz Arthur de. O acidente do trabalho e a responsabilidade civil do empregador, p. 
86. 
383 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Em Defesa da Ampliação da Competência da Justiça do Trabalho. 
Brasília: RDT, 2005.  p.  15. 



122 
 

Para Jourdain que “o direito teve de se adaptar às transformações da 

sociedade e às exigências novas da reparação dos danos”. 384 O direito civil 

contemporâneo viu-se na eminência de uma profunda revisão dos fundamentos da 

responsabilidade, principalmente um questionamento sobre o tradicional lugar e 

papel do elemento culpa. 

Tepedino menciona que as demandas sociais, a cada momento, impõem atos 

normativos de impressionante fugacidade e variabilidade, como ocorre, de resto, em 

tantos setores da cultura contemporânea, a ponto de se apregoar a existência de um 

direito da pós-modernidade.385 

Assim, diante da previsão legal vigente regulamentando as duas teorias, cabe 

aos julgadores trabalhistas a interpretação adequada à Constituição quando da 

aplicação de tais dispositivos, utilizando-se das ferramentas da hermenêutica, diante 

de cada caso concreto. 

 

5.3.1 A busca de respostas no Tribunal Superior do Trabalho 

 

A problemática enfrentada, quando da aplicabilidade das teorias subjetiva e 

objetiva, diante dos casos concretos, é, nada mais, que a busca pelo direito 

democrático de respostas adequadas à Constituição perante aqueles que têm a 

incumbência de concedê-las.  

Primeiro exemplo dessa controvérsia, são duas decisões de Recurso de 

Revista, publicadas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Ambos julgados ocorridos 

num mesmo dia (17 de novembro de 2010), por Turmas distintas, 4ª e 2ª. A primeira 

decisão, oriunda da 4º Turma do TST, fundamenta sua resposta na aplicabilidade da 

teoria subjetiva, “revelando-se juridicamente inviável a tese da sua responsabilidade 

objetiva, extraída da norma do § único do artigo 927 do Código Civil de 2002”, pois 

                                                        
384 JOURDAIN, Patrice. Les principes de La responsabilite civile. 5.ed. Paris: Dalloz, 2000, p.18 
(Collection “Connaissance Du droit”)  
385 TEPEDINO, Gustavo. Problemas de Direito Civil-Constitucional. Renovar: São Paulo, 2000, p. 
06. 
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“do contrário, chegar-se-ia à absurda conclusão de a superveniência da norma do 

Código Civil de 2002 implicar a revogação tácita da norma da Constituição de 88”.386 

Ainda dentro desse primeiro exemplo, mas analisando a decisão da 2º Turma 

do TST, a resposta fundamenta-se na aplicabilidade da teoria objetiva, ao decidir 

que o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil de 2002, c/c o parágrafo único do 

artigo 8º da CLT, autoriza a aplicação, no âmbito do Direito do Trabalho, da teoria da 

responsabilidade objetiva do empregador, nos casos de acidente de trabalho quando 

as atividades exercidas pelo empregado são de risco, conforme é o caso em análise. 

Em seu voto, o Ministro Relator destaca que a legislação vigente tende a agasalhar 

a responsabilidade objetiva em tema de reparação civil, especialmente quando as 

                                                        
386 A C Ó R D Ã O. 4ª TURMA. PROCESSO Nº TST-RR-109985-90.2005.5.15.0128. Relator: Ministro 
BARROS LEVENHAGEN. Brasília, 17 de novembro de 2010. CONSTITUCIONAL. – [...] III – 
Havendo, portanto previsão constitucional expressa sobre o direito à indenização por danos 
material e moral provenientes de infortúnios do trabalho, na qual se adotou a teoria da 
responsabilidade subjetiva do empregador, revela-se juridicamente inviável a tese da sua 
responsabilidade objetiva, extraída da norma do § único do artigo 927 do Código Civil de 2002. 
IV - Isso em razão da supremacia da norma constitucional sobre a norma infraconstitucional, segundo 
se constata do artigo 59 da Constituição, pelo que não se pode, evidentemente, cogitar da 
prevalência da norma do § único do artigo 927 do Código Civil em detrimento da do artigo 7º, inciso 
XXVIII da Constituição. V - Do contrário, chegar-se-ia à absurda conclusão de a superveniência da 
norma do Código Civil de 2002 implicar a revogação tácita da norma da Constituição de 88. [...]VI - É 
que na interpretação de norma constitucional no confronto com norma infraconstitucional não é 
concebível que aquela deva se amoldar a essa, devendo naturalmente a norma infraconstitucional ser 
aplicada na conformidade do teor cogente da norma contemplada no Texto Constitucional.  (...).  V O 
T O: [...] Segundo a forma de organização do Estado e distribuição dos seus poderes, as leis, como 
portadoras da vontade estatal, podem estender-se por plano uniforme ou, ao revés, escalonar-se em 
sucessivas gradações, de maneira que umas se sobreponham às outras, dominando-as enquanto 
estas se encontram submetidas ao império daquelas.  Leis constitucionais são as mais importantes, 
por conterem os elementos estruturais da nação e a definição fundamentação dos direitos do homem, 
considerado como indivíduo e como cidadão. Nesta escala hierárquica das leis, coloca-se bem alto e 
acima de todas a Constituição federal, que traduz, na expressão de Rui Barbosa, a outorga da Nação 
soberana delimitadora dos poderes e prerrogativas dos órgãos do Estado. (...) Sendo a Constituição 
Federal uma carta de princípios, todos os enunciados que contém, exceto aqueles de ordem 
programática, com caráter meramente enunciativo (com objetivo educativo) ou de natureza 
regulamentar anômala, caracterizam-se como princípios que norteiam as demais normas 
infraconstitucionais do nosso ordenamento jurídico. Esses princípios hão de prevalecer sobre as 
demais leis e sobre elas exercer influência decisiva. A disposição normativa que contrariá-la não pode 
prevalecer. Ora, o Código Civil, ainda que se apresente como lei posterior, é lei ordinária 
infraconstitucional e, portanto, não revoga preceito da Constituição Federal, como ressuma óbvio. 
(...). Assentada a altanaria e a imperatividade da Constituição da República, não é dado ao intérprete 
e sobretudo ao aplicador da lei valer-se do caput do artigo 7º do Texto Constitucional de 88 para 
desprestigiar a incidência da norma prevista no seu artigo 7º, inciso XXVIII no cotejo com a norma 
ordinária do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, evitando-se desse modo inimaginável 
inversão do princípio da hierarquia das leis, contemplado no artigo 59 da Carta Cidadã. Salientado ter 
sido do de cujus a culpa pelo acidente que o vitimara, sem nenhum vestígio de a recorrente ter 
contribuído, ainda que indiretamente, para a sua ocorrência, não se viabiliza, à luz do artigo 7º, inciso 
XXVIII da Constituição, a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral.[...] BRASIL. 
Tribunal Superior do Trabalho. A c ó r d ã o da 4ª Turma. Processo nº TST-RR-109985-
90.2005.5.15.0128. Relator: Ministro Barros Levenhagen. Brasília, 17 de novembro de 2010. 
Disponível em < http://www.tst.jus.br.>. Acesso em 05 dezembro 2010. 
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atividades exercidas pelo empregado são de risco, conforme dispõe o artigo 927, 

parágrafo único, do Código Civil de 2002, admitindo, assim, no âmbito do Direito do 

Trabalho, a teoria da responsabilidade objetiva do empregador, nos casos de 

acidente de trabalho. 387 

Nesse primeiro exemplo destaca-se, novamente, que ambas as decisões 

foram prolatadas no mesmo dia, por turmas diferentes. Tais demandas chegaram 

até o Tribunal Superior do Trabalho através do recurso processual responsável por 

unificar a jurisprudência e corrigir as contrariedades à leis federais e a Constituição 

Federal, recurso de revista. 

Segundo exemplo de resposta do TST é o caso de um torneiro mecânico que 

teve um dedo amputado em acidente de trabalho. O acidente ocorreu quando o 
                                                        
387 A C Ó R D Ã O. 2ª TURMA.  PROCESSO Nº TST-RR-185300-18.2005.5.18.0007. JOSÉ 
ROBERTO FREIRE PIMENTA. Ministro Relator. Brasília, 17 de novembro de 2010.. O Regional 
constatou que o reclamante exercia a função de motorista de caminhão caçamba, e que, diante do 
travamento da tampa da caçamba, houve a necessidade de operar o equipamento manualmente, 
oportunidade em que o reclamante sofreu o típico acidente do trabalho, ficando com o seu dedo 
preso entre a trava e a caçamba. Assim, havendo o Regional concluído que a prova produzida nos 
autos demonstra a existência do dano sofrido pelo autor (perda do dedo médio de sua mão esquerda) 
e o nexo causal com as atividades por ele desempenhadas, não há afastar a responsabilidade da 
reclamada pelo evento danoso. O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil de 2002, c/c o 
parágrafo único do artigo 8º da CLT, autoriza a aplicação, no âmbito do Direito do Trabalho, da 
teoria da responsabilidade objetiva do empregador, nos casos de acidente de trabalho quando 
as atividades exercidas pelo empregado são de risco, conforme é o caso em análise. V O T O: 
[...] a legislação vigente tende a agasalhar a responsabilidade objetiva em tema de reparação civil, 
especialmente quando as atividades exercidas pelo empregado são de risco, conforme dispõe o 
artigo 927, parágrafo único, do Código Civil de 2002, admitindo, assim, no âmbito do Direito do 
Trabalho, a teoria da responsabilidade objetiva do empregador, nos casos de acidente de trabalho. 
No caso dos autos, não há dúvida de que a atividade profissional desempenhada pelo reclamante era 
de risco, pois o motorista de caminhão caçamba está mais sujeito a acidentes do que o motorista 
comum. [...] Preocupação em torno é externada por Pablo Stolze Galiano e Rodolfo Pamplona Filho, 
para quem a regra tem especial aplicação nas relações empregatícias, em face da possibilidade 
concreta da maior probabilidade de dano ao empregado, especialmente pela sua característica 
de hipossuficiência em produzir a prova de culpabilidade do empregador. Nessa peleja, todavia, 
a razão se encontra com Rodolfo Pamplona Filho e vários são os fundamentos que podem ser 
utilizados. O primeiro deles, a partir do próprio Texto Constitucional, especificamente a parte 
final do caput do artigo 7º, que qualifica como mínimos os direitos enumerados nos seus 
diversos incisos, autorizando que outros possam ser acrescidos, desde que tenham por 
finalidade a melhoria da condição social do trabalhador.  Significa afirmar que os direitos do 
trabalhador elencados na Carta Constitucional representam o conjunto básico ou mínimo de 
proteção ao empregado, ao qual se somam outros, desde que atendido o pressuposto nele também 
previsto, como se observa na regra transcrita novamente: Art. 7º - (...) Não há dúvida de que essa 
melhor condição social é obtida quando se abraça a responsabilidade sem culpa naquelas atividades 
desenvolvidas no empreendimento que o expõe a um risco considerável, anormal, extraordinário. O 
legislador constituinte quis assegurar ao trabalhador um catálogo mínimo de direitos, o qual pode ser, 
e de fato é, ampliado por outros previstos nas mais variadas fontes, autônomas (convenções ou 
acordos coletivos, etc.) ou heterônomas (leis, sentenças normativas, regulamentos empresariais 
unilaterais, etc)” (Brandão, Cláudio, in ‘Acidente do Trabalho e Responsabilidade Civil do 
Empregador’, Editora LTr, 2ª Edição, páginas 269-271)BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. A c ó r 
d ã o da 2ª Turma.  Processo nº TST-RR-185300-18.2005.5.18.0007. José Roberto Freire Pimenta. 
Ministro Relator. Brasília, 17 de novembro de 2010. Acesso em 05 dezembro 2010. (grifo nosso) 
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trabalhador trocava a pastilha do torno mecânico e, ao sofrer um choque, acionou 

por reflexo a alavanca da máquina. Seu dedo indicador da mão direita ficou preso no 

torno e foi arrancado. O entendimento da maioria dos ministros foi o de que a 

atividade de torneiro mecânico é de risco, dispensando a comprovação de culpa da 

empresa pelo acidente que causou a amputação. "O risco, por óbvio, diz respeito à 

saúde e à higidez física do trabalhador", afirmou o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, 

ressaltando que a norma deixa ao julgador a tarefa de decidir o que pode ser 

reconhecido como atividade de risco. Já o relator, ministro Ives Gandra Martins 

Filho, votou contra o direito de indenização, justificando: "Como se vê, a função de 

torneiro mecânico não pode ser considerada de risco” e diante da ausência de 

demonstração de culpa da empresa, o ministro julgou incabível a indenização. 388 

Terceiro exemplo de julgado é o acórdão em agravo de instrumento que 

decidiu que “a Constituição da república, quanto à indenização por danos material 

e moral, provenientes de infortúnios do trabalho, adotou a teoria da 

responsabilidade subjetiva do empregador”. A 5ª Turma fundamenta que “não 

tendo sido demonstrada a ocorrência de culpa da reclamada para o surgimento do 

dever de indenizar, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização 

por danos morais”.389  

Na mesma linha do terceiro, o quarto exemplo de entendimento do TST 

menciona que “o ordenamento jurídico pátrio adotou, como regra, a teoria da 

responsabilidade subjetiva do empregador por danos causados ao empregado (CF, 

art.7º, XXVIII, da Carta Magna), decorrentes de acidente do trabalho, fundada 

essencialmente na teoria da culpa. 390 

Por fim, o quinto exemplo de resposta estabelece que a Corte tem entendido 

que o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal não obsta a aplicação da teoria da 

responsabilidade objetiva às lides trabalhistas, mormente quando a atividade 

desenvolvida pelo empregador pressupõe a existência de risco potencial à 

integridade física e psíquica do trabalhador e o acidente tenha ocorrido após a 
                                                        
388 Disponível em: <RR - 154785-83.2007.5.15.0016. 
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt
=&numeroTst=154785&digitoTst=83&anoTst=2007&orgaoTst=5&tribunalTst=&varaTst=>.Acesso 
em:20.11. 2016 
389 Disponível em:  TST-rr-110/2002-341-05-40.9 Acesso em:20.11. 2016 
390 Disponível em: <https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/188938448/recurso-de-revista-rr-
9471820115050612/inteiro-teor-188938470?ref=juris-tabs. 13 de Maio de 2015. RR 
9471820115050612=>.Acesso em:20.11. 2016 
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entrada em vigência do novo Código Civil. A turma acrescenta que o 

artigo 7º da Constituição Federal, ao elencar o rol de direitos mínimos assegurados 

aos trabalhadores, não exclui a possibilidade de que outros venham a ser 

reconhecidos, pelo ordenamento jurídico infraconstitucional, tendo em mira que o 

próprio caput do mencionado artigo autoriza ao intérprete a identificação de outros 

direitos, com o objetivo da melhoria da condição social do trabalhador.391 

Diante desse cenário, surgem dois questionamentos: qual teoria – subjetiva 

ou objetiva - o intérprete deve adotar para alcançar a resposta correta nos casos 

concretos de responsabilização civil por acidente de trabalho? Uma vez adotada a 

teoria objetiva/teoria do risco, qual critério o juiz deverá adotar para evitar 

decisionismos/discricionariedade na classificação do que vem a ser a atividade de 

risco? 

 

 

 

 

 

 

 

6 A RESPOSTA CONSTITUCIONALMENTE CORRETA AO DANO AMBIENTAL 
ACIDENTE DE TRABALHO 

 

 

A vida e sua sadia qualidade, em toda sua extensão é o objeto tutelado pelo 

Direito Ambiental. Ao resguardar todas as formas de existência, esse ramo do Direito 

surge como instrumento de proteção à vida latu sensu.  Assim, a proteção a esse 

bem jurídico dá-se no habitat de cada espécie, inclusive, no ambiente em que se 

insere o Homem, individual e socialmente, nos processos de interação e 

desenvolvimento de suas atividades. 
                                                        
391 Disponível em: <https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/239093548/embargos-declaratorios-
recurso-de-revista-ed-rr-6428720135070004/inteiro-teor-239093582?ref=juris-tabs=>.Acesso 
em:20.11. 2016 



127 
 

A normativa infraconstitucional conceitua meio ambiente como o conjunto de 

condições que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, 

estabelecendo como degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das 

características do meio ambiente e, por poluição, a degradação da qualidade 

ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, possam prejudicar a 

saúde, a segurança e o bem-estar de um povo, que criem condições adversas às 

atividades sociais e econômicas.  

Assim, sempre que uma espécie sofrer lesões em seu meio ambiente, está-se 

diante de um dano ambiental.  Portanto, conforme analisado anteriormente, pelos 

princípios da reparação integral ou poluidor pagador, o constituinte estabeleceu que 

as atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, sejam 

eles pessoas físicas ou jurídicas, a reparar os danos causados.  

Desse modo, diante da compreensão de que o local de trabalho pertence ao 

conjunto geral de meio ambiente, cabe analisar, o objeto de proteção jurídica do 

meio ambiente, bem como o acidente de trabalho enquanto dano ambiental e sua 

reparação sob a perspectiva da teoria objetiva. 

 

 
 
 
 
 

6.1 O objeto da proteção jurídica do direito ambiental 

 

O direito à vida é o objeto do direito ambiental, sendo certo que sua correta 

interpretação abrange, também, a sadia qualidade de vida em todas as suas 

formas392 e locais. O direito ambiental visa proteger a qualidade do meio ambiente e, 

                                                        
392PADILHA, Norma Sueli. Do meio ambiente do trabalho equilibrado. São Paulo: LTr, 
2002.Constituição da República Federativa do Brasil. Serie Legislação Brasileira, Editora Saraiva, 
1988, p.25 



128 
 

consequentemente, a saúde, o bem-estar e a segurança do homem, tudo isso 

traduzido em “qualidade de vida”.393 

Para tanto, o direito ambiental estabelece os mecanismos normativos que 

disciplinam as atividades humanas em relação ao meio ambiente.”394 Constitui 

diretrizes sustentáveis de utilização do meio ambiente, seja para fins sociais ou 

econômicos. A normatização busca o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e 

a sustentabilidade do meio em que o homem interage, de modo que, o resguardo 

das condições ambientais garantirá a vida, com qualidade, de todos seres que o 

habitam.  

Assim, o direito ambiental se constitui como: 

 
(...) disciplina jurídica que tem como objeto o conhecimento sistematizado 
das normas e princípios protetores do meio ambiente ou como o conjunto 
das normas jurídicas que disciplinam a tutela dos bens ambientais em todas 
as suas formas com vistas à qualidade de vida. (...) 395 
 

 

Para Sirvinskas, meio ambiente é “um conjunto harmonioso de condições 

essenciais para a existência da vida como um todo”396. Silva define o meio ambiente 

como sendo “a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais 

que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas”.397 

O meio ambiente, enquanto bem jurídico tutelado, está conceituado na Lei da 

Política Nacional do Meio Ambiente, nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigo 3º, 

inciso I,398 ao entender por meio ambiente, enquanto gênero, o conjunto de 

condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.  

 

O ambiente integra-se, realmente, de um conjunto de elementos naturais 
esculturais, cuja interação constitui e condiciona o meio em que se vive. Daí 

                                                        
393 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 2ed. Revisada e atualizada, São 
Paulo: Malheiros Editores, 2000. p 81. 
394 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 11ª Ed. Amplamente Reformulada. Rio de 
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 5. 
395 ROCHA, Julio Cesar de Sá da. Direito ambiental do trabalho e meio ambiente do trabalho: 
dano, prevenção e proteção jurídica. São Paulo: LTr, 1997. p. 23. 
396 SERVINSKAS, Luís Paulo, Manual de Direito Ambiental, 7ª ed., Saraiva, 2009, p. 39 
397 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 3ed. Revisada e atualizada, São 
Paulo: Malheiros Editores, 2000, p 19-20. 
398 Lei Federal nº 6.938/81, Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: I - meio 
ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, 
que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;  
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por que a expressão “meio ambiente” se manifesta mais rica de sentido 
(como conexão de valores) do que a simples palavra “ambiente”. Esta 
exprime o conjunto de elementos; aquela expressa o resultado da interação 
desses elementos.399 

 

Assim, o humano vive um conjunto de relações econômicas, sociais e 

políticas que se constroem a partir da apropriação dos bens naturais que, por serem 

submetidos à sua influência, transformam-se em recursos essenciais para sua vida 

em quaisquer de seus aspectos”.400 Para Antunes, o direito ambiental pauta-se em 

três fundamentos. Sendo o primeiro o direito ao meio ambiente, na dimensão 

humana. O segundo como direito sobre o meio ambiente na dimensão econômica. 

E, por sua vez, o terceiro, o direito do meio ambiente na dimensão ecológica.401  

A Constituição Federal, no artigo 225 e seus incisos, abordou uma conotação 

múltipla da definição “meio ambiente”, estabelecendo a proteção ao meio ambiente 

natural, artificial, cultural e patrimônio genético. O parágrafo primeiro do artigo 225 

da CF, incisos I e VII, define o meio ambiente como natural, composto pelos 

recursos naturais: água, solo, ar atmosférico, fauna e flora, ao prever a preservação 

e restauração dos processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das 

espécies e ecossistemas, assim como a proteção a fauna e a flora, coibindo práticas 

que provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.  

Já o patrimônio genético está protegido pelo inciso V do referido artigo, ao 

prever o controle, produção, comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 

ambiente. Por sua vez, o meio ambiente cultural, constituído como sendo o 

patrimônio cultural nacional, incluindo as relações culturais, turísticas, arqueológicas, 

paisagísticas e naturais, está tutelado nos Artigos 215 e 216 da Constituição 

Federal.402 Meio ambiente cultural é a integração do patrimônio histórico, artístico, 

                                                        
399SILVA, José Afonso da.Direito ambiental constitucional. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 19-
20. 
400 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 11ª Ed. Amplamente Reformulada. Rio de 
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 9 
401 Ibidem, p. 11 
402 Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.  
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.  
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arqueológico, paisagístico e turístico, que mesmo sendo artificial, se diferencia pelo 

valor histórico.403 

Por fim, o meio ambiente artificial, composto pelos espaços urbanos, 

abrangendo as edificações que são os espaços urbanos fechados, encontra amparo 

legal, além do artigo 225, também no artigo 182 da CF, ao prever a política de 

desenvolvimento urbano. Para Silva, é o espaço urbano construído e modificado 

pelo homem. 404 

Para Fiorillo, a classificação dos quatro significativos aspectos: meio ambiente 

natural, artificial, cultural e do trabalho apenas identifica o aspecto do meio ambiente 

em que valores maiores foram aviltados, não se podendo perder de vista que o 

direito ambiental tem como objeto maior tutelar a vida saudável.405 

Dentro do conceito de meio ambiente artificial, encontra-se a concepção de 

meio ambiente do trabalho, como parte integrante do conceito geral de meio 

ambiente. O meio ambiente de trabalho também é tutelado pela Constituição Federal 

no art. 200, VIII, ao atribuir ao Sistema Único de Saúde (SUS) a proteção do meio 

ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

Ainda, a Lei n° 8080/90 estabelece como competência do SUS a de colaborar 

na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho, e de atuar na 

execução de ações voltadas a saúde do trabalhador. 

 

O meio ambiente do trabalho está inserido no ambiente em geral (art. 200, 
inc. VIII, da Constituição Federal), de modo que não há como se falar em 
qualidade de vida se não houver qualidade de trabalho, nem se pode atingir 
o meio ambiente equilibrado e sustentável, ignorando-se o aspecto do meio 
ambiente do trabalho.406 

 

O meio ambiente de trabalho é constituído, segundo Brandão, pelo local onde 

o trabalhador desempenha suas atividades laborais, sejam remuneradas ou não e, 

                                                        
403 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 3ed. Revisada e atualizada, São 
Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 21 
404 Ibidem, p. 21 
405 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco, op. cit., 2006, p. 20. 
406 MELO, Raimundo Simão de. Direito ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador: 
responsabilidades legais, dano material, dano moral, dano estético, indenização pela perda de uma 
chance, prescrição. 3 ed. São Paulo: LTr, 2008, p. 70 
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cujo equilíbrio, esta pautado na salubridade desse meio e na ausência de agentes 

que comprometem a incolumidade física e psíquica dos trabalhadores. 407 

 

[...] o conjunto de todos os fatores que, direta ou indiretamente, se 
relacionam com a execução da atividade do empregado, envolvendo os 
elementos materiais (local de trabalho em sentido amplo, máquinas, móveis, 
utensílios e ferramentas) e imateriais (rotinas, processos de produção e 
modo de exercício do poder de comando do empregador).408 

 

Segundo Fiorillo, meio ambiente de trabalho é o local onde as pessoas 

desempenham suas atividades laborais, sejam remuneradas ou não, cujo equilíbrio 

está baseado na salubridade do meio e na ausência de agentes que comprometam 

a incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores.409 

Assim, de um modo geral, pressupondo a ideia do meio ambiente como uma 

interação entre os seres vivos e seu meio, e integrando o homem ao meio ambiente 

de diversas e múltiplas formas, é indiscutível que se deva preservar a sua qualidade 

de vida em qualquer dessas manifestações de sua interação com o seu meio, seja o 

meio ambiente natural, seja o cultural e o artificial, bem como merecendo deferência 

também o meio ambiente do trabalho.410 

Portanto, o objeto de proteção jurídica do Direito Ambiental é o conjunto do 

meio ambiente com os elementos que o constituem, de modo a garantir, não 

somente a vida, mas também sua qualidade, através da garantia à saúde e 

segurança plena. 

 
6.2 O acidente de trabalho enquanto dano ambiental 

 

Não parece ser uma tarefa fácil conceituar o dano ambiental. Para Figueiredo, 

uma das características marcantes do direito ambiental é tratar-se de um direito que 

                                                        
407 BRANDÃO, Cláudio. Acidente do trabalho e responsabilidade civil do empregador. 2. ed. São 
Paulo: LTr, 2006, p. 65. 
408 Ibidemp. 65. 
409 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito Ambiental Brasileiro. 10 ed. rev., atual. e 
ampl. São Paulo: Saraiva, 2009, p.21 
410 PADILHA, Norma Sueli. Do meio ambiente do trabalho equilibrado. São Paulo: LTr, 2002, p.32-
33 
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tutela a vida com qualidade e, neste sentido, não alberga pretensões que sejam 

contrárias ao seu objetivo.411 

De acordo com Migliari, o dano ambiental é toda e qualquer degradação que 

atinja:  

 

O homem, na sua saúde, segurança e bem-estar ou nas suas atividades 
sociais e econômicas; 2. As formas de vida animal e vegetal (biota); 3. O 
meio ambiente em si mesmo considerado, tanto do ponto de vista físico 
quanto estético.412 

 

Leite entende que o dano ambiental compõe um conceito ambivalente, por se 

caracterizar em alterações nocivas ao meio ambiente e pelos efeitos desta na saúde 

das pessoas. Para o autor, quanto a amplitude do bem protegido, o dano ambiental 

subdivide-se em dano ecológico puro, que é aquele que atinge os ecossistemas; 

dano ambiental latu sensu, que é o dano que alcança todos os elementos do meio 

ambiente, inclusive o patrimônio cultural e artificial; dano individual ou reflexo. E, por 

fim, define a extensão do dano em ambiental patrimonial, extrapatrimonial e moral 

ambiental. 413 

Assim, por ser o meio ambiente a interação do conjunto de elementos 

naturais, artificiais e culturais que propiciam o desenvolvimento equilibrado da vida 

em todas as suas formas,414 o dano ambiental constitui alterações nocivas a esse 

conjunto, seus efeitos são sentidos na integridade física e saúde das espécies ali 

inseridas, sendo o dano ambiental, para Milaré, a degradação da qualidade de 

vida”.415 

No ordenamento jurídico interno, a normativa infraconstitucional não 

delimitou, de forma expressa, o objeto desse dano. Muito embora esse conceito já 

possa ser extraído do próprio inciso I, art. 3º da Lei nº 6.938/1981.416 Se meio 

                                                        
411 FIGUEIREDO, Guilherme Jose Purvin de. Curso de direito ambiental. 5. ed. São Paulo: Revista 
dos Tri - bunais, 2012, p. 73. 
412 MIGLIARI JR., Arthur. Crimes Ambientais. Campinas: Interlex, 2001. 
413 LEITE, José Rubens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 4 
ed., São Paulo: LTr, 2003 
414 SILVA, José Afonso, “Direito Ambiental Constitucional”, Malheiros Editores, 4ª Ed. 2002, São 
Paulo, p. 20. 
415 MILARÉ, Edis. Direito Ambiental. São Paulo: RT,2001.p.421-422. 
416 Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: I - meio ambiente, o conjunto de 
condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 
rege a vida em todas as suas formas; 
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ambiente é o conjunto de condições que permite, abriga e rege a vida em todas as 

suas formas, quaisquer lesões a tal prerrogativa podem ser caracterizados como 

dano ambiental. 

Mais especificamente, o que se encontra no artigo 3º, incisos II e III, do 

aludido diploma legal, são noções de degradação da qualidade ambiental e poluição, 

servindo esta delimitação como fator norteador de dano ambiental.417 A lei 

estabeleceu por degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das 

características do meio ambiente. E, por poluição, a degradação da qualidade 

ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente possam prejudicar a 

saúde, a segurança e o bem-estar de um povo, que criem condições adversas às 

atividades sociais e econômicas e que afetem desfavoravelmente a biota. 

O dano ambiental decorrente da poluição, enquanto degradação da qualidade 

de um ambiente, capaz de criar condições adversas a uma biota, sendo esta o 

“conjunto de todos os seres vivos de um determinado ambiente”418, requer 

compreender que a lesão ao ser vivo homem, decorrente de condições adversas do 

meio ambiente, ainda que artificial, deverá ser abrangida como dano ambiental. 

Desse modo, o dano ambiental aqui focado diz respeito a espécie humana em 

seu habitat artificial, laboral, que envolve e condiciona, direta e indiretamente, o local 

onde o homem obtém os meios para prover o quanto necessário para sua 

sobrevivência e desenvolvimento. A partir do momento que que esse meio torna-se 

agressivo ao ser vivo que ali se encontra, eis a presença do dano ambiental. Tão 

logo, além dos danos a fauna e flora no meio ambiente natural, toda e qualquer 

degradação a um organismo vivo presente, em um meio ambiente não equilibrado, 

também caracteriza-se como dano ambiental.  

Em 1972, a declaração de Estocolmo,419 já orientava que o homem deve fazer 

uma constante recapitulação de sua experiência e continuar a descobrir, a inventar, 

                                                        
417 Lei nº 6.938/1981, art. 3º, II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das 
características do meio ambiente. III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de 
atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da 
população; b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem 
desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) 
lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos; 
418 Stejneger, L. (fevereiro de 1901). Scharff's History of the European Fauna (PDF) (em inglês). The 
American Naturalist 35 (410): 87-116. Chicago: University of Chicago Press 
419Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Declaracao%20de%20Estocolmo%201972.pdf>. 
Acesso em: 20.10.2016 
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a criar e a progredir. Que a capacidade do homem em transformar o que o circunda, 

utilizada com discernimento, pode levar a todos os povos os benefícios do 

desenvolvimento e oferecer-lhes a oportunidade de enobrecer a sua existência. Mas 

que, se aplicado errônea e imprudentemente, esse mesmo poder pode causar danos 

incalculáveis ao ser humano e a seu meio. Na época já havia preocupação do dano 

causado pelo homem no meio ambiente e as graves deficiências nocivas para a 

saúde física, mental e social do homem no meio por ele criado, especialmente 

naquele em que vive e trabalha.  

Em vários países, crescem os custos ambientais, dos acidentes de trabalho, 

na proporção em que aumentam as atividades humanas. A própria OIT, em dado já 

mencionado no primeiro capítulo, estimou que os custos globais, diretos e indiretos, 

chegam a 2,8 trilhões de dólares, ou quase 7 trilhões de reais e que o número de 

vítimas é maior do que mortes em guerras. 420 O custo diário desta adversidade é 

enorme e os encargos econômicos das práticas de saúde e de segurança pobres é 

estimado em 4% do PIB mundial a cada ano.421 

No Brasil, também conforme já demonstrado no primeiro capítulo, as 

estatísticas previdenciárias dão conta que, entre os anos de 2010, 2011 e 2012, 

foram registrados, formalmente, entre acidentes de trabalho e doenças 

ocupacionais, o número de 2.135,342 (dois milhões cento e trinta e cinco mil com 

trezentos e quarenta e dois) casos.422 Tais acidentes, enquanto danos, buscam, 

judicialmente, reparações través de ações de responsabilidade civil. 

 

 
 
 

6.3 A responsabilidade civil objetiva no dano ambiental acidente de trabalho 

 

Num primeiro momento, a normativa aplicada às situações de reponsabilidade 

civil por lesões à integridade física e psíquica do trabalhador, em seu meio ambiente 
                                                        
420Disponível em: <http://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100:1000:0::NO>. Acesso em: 20.10.2016 
421Disponível em: <http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--
es/index.htm.>.Acesso em: 20.10.2016 
422 Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/estatisticas/aeps-2012-anuario-estatistico-da-
previdencia-social-2012/aeps-2012-secao-iv-acidentes-do-trabalho/aeps-2012-secao-iv-acidentes-do-
trabalho-tabelas/>. Acesso em: 20.10.2016 
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de trabalho, baseava-se, unicamente, na teoria subjetiva. Esta exigia, apenas, a 

praticidade da juntada do fato – acidente de trabalho – ao direito – inciso XXVIII do 

artigo 7º da Constituição Federal – e, dessa exatidão formulística resultariam duas 

óbvias respostas: reparação pelo dano quando provada a culpa do agressor no meio 

ambiente de trabalho ou, não lograda tal prova, inexistência de indenização. 

Já, num segundo momento, para concorrer com a teoria subjetiva, surge a 

percepção de incidir, nos acidentes de trabalho, a responsabilidade objetiva extraída 

da norma do § único do artigo 927 do Código Civil de 2002423. Assim, a atual 

discussão jurisprudencial e doutrinária gira em torno da aplicabilidade dessas 

teorias. Uma tendo a culpa do agressor como requisito essencial para o direito de 

reparação e, a outra, por sua vez, pautada na natureza do risco da atividade.   

Consequentemente, pelos julgados apreciados no item 3.3.1, o surgimento da 

teoria objetiva retirou a comodidade proporcionada pela tradicional teoria subjetiva. 

Na concepção de Streck, o nascer de uma nova lei transforma os juristas em “órfãos 

científicos”, esperando o processo hermenêutico apontar-lhes qual é o verdadeiro 

caminho a ser seguido. Não diferente ocorre na responsabilidade civil pelos danos 

sofridos no meio ambiente de trabalho. 

O surgimento da teoria objetiva no Código Civil, em seu artigo 927, § único 

tem levado o interprete, desde 2002, a operar o comando “hermenêutico-dogmático”, 

tentando, nas palavras de Streck, “reproduzir os sentidos da lei”. Sobre essa prática 

o autor refere: 

 

“(...) toda vez que surge uma nova lei, os operadores do Direito, inseridos 
nesse habitus tão bem definido por Bourdieu - se tornam órfãos científicos, 
esperando que o processo hermenêutico-dogmático lhes aponte o (correto) 
caminho, dizendo para eles o que é que a Lei diz (ou “quis dizer”)... No 
interior deste habitus engendra-se uma espécie de “síndrome de Abdula”, 
que faz com que a expressiva maioria dos Juristas não se dê conta de sua 
força e de seu papel no processo de construção do discurso jurídico. [...] 
Consideram que sua missão e seu labor é o de – apenas – reproduzir os 
sentidos previamente dados/adjudicados/atribuídos por aqueles que detêm 
o skeptron, é dizer, a fala autorizada. Não se consideram dignos de dizer o 
verbo. Perderam a fé em si mesmos. Resignados, esperam que o processo 
hermenêutico lhes aponte o caminho-da-verdade, ou seja, a “correta 

                                                        
423 Art. 927 (...)  Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem 
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interpretação da lei”! Enfim, esperam a fala-falada, a revelação-da-
verdade!424 

 

Ora, ações de reparação em acidente de trabalho discutem um dano 

ambiental, portanto, tratam de reparação de lesão à vida no meio ambiente. 

Especificamente em um meio ambiente artificial, o ambiente de trabalho. Assim, 

considerando que a vida, saudável e segura, é o objeto do Direito Ambiental, 

propõe-se a apreciação de tais danos além de quaisquer exatidões procedimentais 

restritivas da lei, permitindo-se buscar a natureza do meio em que ocorreu a 

transgressão do direito à vida. 

Muito antes de ficar discutindo qual teoria posta deva ser aplicada para 

solucionar as demandas do danos ambientais, decorrentes dos acidentes de 

trabalho, a doutrina, a jurisprudência e, principalmente, o constituinte já deveriam ter 

rechaçada a necessidade da prova de culpa do empregador para incorrer em 

obrigação de reparação de lesão à vida. 

Obviamente que não se está discutindo a culpa do empregado. Pois este, se 

agiu culposamente, não pode ter a pretensão de buscar reparação, muito pelo 

contrário, se apurada, de fato, sua culpa exclusiva ou, ainda que concorrente, 

também será responsável pelo resultado danoso. O que está em análise, nesse 

presente estudo, é o acidente de trabalho para o qual o trabalhador não tenha 

concorrido. Para este dano é precária a sustentação de que o trabalhador somente 

terá direito à reparação nos casos em que conseguir provar a culpa do empregador. 

A insustentabilidade da previsão constitucional do direito de reparação do 

acidente de trabalho - enquanto dano ambiental - condicionado ao êxito do 

trabalhador em provar a culpa do empregador é, literalmente, o oposto previsto na 

própria Carta Magna. Esta, quanto ao sistema de responsabilidade civil ambiental, 

no parágrafo 3º do artigo 225 estabeleceu a teoria objetiva, ao condicionar as 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, praticadas por pessoas físicas ou 

jurídicas, a obrigação de reparar os danos, considerando-se, principalmente, o 

disposto no caput do próprio artigo ao prever o direito ao meio ambiente equilibrado, 

sendo este essencial à sadia qualidade de vida. 

                                                        
424 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica, Uma Nova Crítica do Direito. 
2 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004,  p. 35.   
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Ainda, partindo da concepção de acidente de trabalho, enquanto dano 

ambiental, não se pode furtar à análise da Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente425, que determina a obrigação do poluidor, independentemente da 

existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a 

terceiros, afetados por sua atividade. Novamente, deve-se partir da natureza do 

dano. Se o objeto da proteção ambiental é o direito à vida e este, uma vez violado 

enseja a teoria objetiva, tão logo, a lesão à vida humana no meio ambiente de 

trabalho é o dano ambiental a ser reparado. 

O fato é que, ao perquirir sobre a aplicabilidade das teorias objetiva e 

subjetiva nos danos ambientais decorrentes dos acidentes de trabalho, o intérprete 

não está se permitindo observar a regra em sua dimensão universalizante e, assim, 

defende seu fechamento semântico426.  Todavia, em se tratando de acidentes no 

meio ambiente de trabalho, a normativa ambiental necessita ser analisada em sua 

extensão macro. Ela não trata apenas de prejuízos ecológicos. A tutela 

constitucional do artigo 225 dá-se em relação a múltipla definição de “meio 

ambiente”, ao determinar a proteção ao meio ambiente natural, cultural, patrimônio 

genético e artificial, neste, incluído o do trabalho. 

Conforme já visto anteriormente, o dano ambiental caracteriza-se pelas 

alterações nocivas ao meio e pelos efeitos na saúde das pessoas, sendo o dano 

ambiental latu sensu, aquele que alcança todos os elementos do meio ambiente, 

inclusive o patrimônio cultural e artificial, auferindo extensão patrimonial, 

extrapatrimonial e moral. 427  

Desta forma, por ser o meio ambiente a interação do conjunto de elementos 

naturais, artificiais e culturais que propiciam o desenvolvimento equilibrado da vida 

em todas as suas formas,428 não há como desmerecer o conceito de acidente de 

trabalho enquanto dano ambiental e, consequentemente, devendo ser apreciado 

                                                        
425 Lei 6.938/81. artigo 14, parágrafo 1º, que: “Sem obstar a aplicação das penalidades previstas 
neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar 
os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”. 
426 STRECK, Lênio Luiz. Verdade e Consenso. Constituição, Hermenêutica e Teorias 
Discursivas. Da possibilidade à necessidade de respostas corretas em direito. 3º ed. Rio de 
Janeiro: Lumem Juris, 2009,  p. 534 
427 LEITE, José Rubens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 4 
ed., São Paulo: LTr, 2003 
428 SILVA, José Afonso. Direito Ambiental Constitucional. Malheiros Editores, 4ª Ed. 2002, São 
Paulo, p. 20. 
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através do caráter universalizante das normas ambientais, sejam ditadas 

constitucionalmente ou infraconstitucionais. 

 

Os juristas ainda não conseguiram alcançar o patamar da viragem 
linguístico/hermenêutica, no interior da qual a linguagem, de terceira coisa, 
de mero instrumento e veículo de conceitos, passa a ser condição de 
possibilidade. Permanecem, desse modo, prisioneiros da relação sujeito-
objeto (problema transcendental), refratária à relação sujeito-sujeito 
(problema hermenêutico). Sua preocupação é de ordem metodológica, e 
não ontológica (no sentido da fenomenologia hermenêutica).429 

 

O pensamento defendido por Streck é de que a regra jurídica não trata de 

uma situação concreta/específica, uma vez que diz respeito às inúmeras 

possibilidades.430 Não obstante, um juiz ou um Tribunal somente pode deixar de 

aplicar uma lei, dentre outras circunstâncias, quando: 

 

(...) 

c) quando aplicar a interpretação conforme a Constituição 
(verfassungskonforme Auslegung), ocasião em que se torna necessária 
uma adição de sentido ao artigo de lei para que haja plena conformidade da 
norma à Constituição (neste caso, o texto de lei – entendido na sua 
“literalidade” – permanecerá intacto; o que muda é o seu sentido, alterado 
por intermédio de interpretação que o torne adequado a Constituição);  

d) quando aplicar a nulidade parcial sem redução de texto 
(Teilnichtigerklärung ohne Normtextreduzierung), pela qual permanece a 
literalidade do dispositivo, sendo alterada apenas a sua incidência, ou seja, 
ocorre a expressa exclusão, por inconstitucionalidade, de determinada(s) 
hipótese(s) de aplicação (Anwendungsfälle) do programa normativo sem 
que se produza alteração expressa do texto legal (observe-se, aqui, que, 
enquanto na interpretação conforme há uma adição de sentido, na nulidade 
parcial sem redução de texto ocorre uma abdução de sentido);  

e) quando for o caso de declaração de inconstitucionalidade com redução 
de texto, ocasião em que a exclusão de uma palavra conduz à manutenção 
da constitucionalidade do dispositivo; 

f) quando uma regra contrariar um princípio, caso em que o princípio se 
sobrepõe à regra. 431 

 

Desse modo, no embate das teorias objetiva e subjetiva, necessário perquirir 

os princípios que compõe o ordenamento jurídico, para que, na busca da resposta 

                                                        
429 STRECK, Lenio Luiz. Revista da AJURIS – v. 41 – n. 135 – Setembro 2014, p.174. 
430 STRECK, Lênio Luiz. Verdade e Consenso. Constituição, Hermenêutica e Teorias 
Discursivas. Da possibilidade à necessidade de respostas corretas em direito. 3º ed. Rio de 
Janeiro: Lumem Juris, 2009, p. 534 
431 STRECK, Lenio Luiz. Revista da AJURIS – v. 41 – n. 135 – Setembro 2014, p.185. 
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adequada à Constituição, o intérprete, sem expandir o sentido do conjunto 

normativo, não o restrinja ou faça análise isoladas dotado de formalismo positivista. 

 

6.3.1 Os princípios jurídicos e a busca da resposta constitucionalmente adequada 

 

O ordenamento jurídico é pautado em sentido próprio. O intérprete deve ter o 

cuidado de não atribuir ao conjunto normativo sentido extensivo. No entanto, 

também não lhe é conferido o poder de analisa-lo restritivamente. Nas demandas 

reparatórias de danos decorrentes de acidentes sofridos no meio ambiente de 

trabalho, há julgadores que, ao interpretar a regra fechada do artigo 7º, inciso XXVII, 

discricionariamente, adjudicam sentido aquém ao propósito maior do texto 

constitucional, permitindo respostas constitucionalmente inadequadas aos direitos 

sociais. 

O movimento do retorno ao direito, e a força deste, na visão de Cittadino, dá-

se pela função do judiciário em adotar um relativismo ético na busca do fundamento 

da ordem jurídica e pela defesa intransigente da efetivação do sistema de direitos. 

Somente se chegará a resposta adequada a constituição através de intérpretes, 

mecanismos processuais e de uma hermenêutica constitucional que ultrapasse o 

formalismo positivista.432 

 

[...] a hermenêutica filosófica, adaptada ao que venho denominando de 
Crítica Hermenêutica do Direito, pretende ir além dos discursos prévios de 
fundamentação trazidos pelas teorias discursivas como solução para o 
problema da subjetividade (e, portanto, da discricionariedade) do juiz. Como 
o direito é um saber prático e que deve servir para resolver problemas e 
concretizar os direitos fundamentais-sociais que ganharam espaço nos 
textos constitucionais, a superação dos obstáculos que impedem o 
acontecer do constitucionalismo de caráter transformador estabelecido pelo 
novo paradigma do Estado Democrático de Direito pressupõe a construção 
das bases que possibilitem a compreensão do estado da arte do modus 
operacional do direito.433 

 

Na era da pós-modernidade, o momento é de construção interpretativa e é 

preciso retirar do elemento normativo todas as suas potencialidades, 
                                                        
432 CITTADINO, Gisele. Pluralismo, Direito e justiça distributiva: Elementos da filosofia 
constitucional contemporânea. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 14, 63-64. 
433 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica, neoconstitucionalismo e o “problema da 
discricionariedade dos juízes. 2010, p.11-12 
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compatibilizando-o, a todo custo, à Constituição Federal.434 Assim, o caráter de não 

restrição do direito, quando da busca da resposta adequada à constituição, em 

matéria de reparação de danos à vida, sofridos no meio ambiente de trabalho, 

requer uma análise principiológica.  

Para Alexy, princípios são mandados de otimização caracterizados por 

poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de 

sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas mas, também, das 

possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos 

princípios e regras colidentes.435 

Na colisão entre as teorias objetiva e subjetiva, na responsabilidade civil pelos 

danos sofridos no meio ambiente, os princípios devem cumprir aquilo que Canotilho 

entende ser “uma função mediata na medida em que servem como método de 

interpretação e de integração do sistema jurídico” e, por outro lado, também 

desempenham um “papel imediato ao serem aplicados diretamente a uma relação 

jurídica”. 436 

Ora, em matéria de reparação civil do dano acidente de trabalho, ainda que 

não se promovesse a “integração do sistema jurídico” para prestigiar os princípios 

ambientais latu sesu, a resposta adequada à Constituição seria possível, tão 

somente, com o princípio trabalhista da norma mais favorável. Este, desmembra-se 

do princípio responsável por dar superioridade jurídica ao empregado, o princípio da 

proteção.  

O princípio da norma mais favorável, implícito no caput do art. 7º da CF/88, ao 

prescrever, ao trabalhador, a garantia de direitos “além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social”437, resolve a colisão existente entre a norma 

ordinária contida no § único do artigo 927 do CC face a norma disposta no inciso 

XXVIII do artigo 7º da Constituição Federal. Esse princípio estabelece que, dentre 

colisões de regras deva-se optar por aquela que seja mais favorável ao trabalhador, 

                                                        
434 TEPEDINO, Gustavo. Crise de Fontes Normativas e técnica legislativa na parte geral do 
Código Civil de 2002, in TEPEDINO, Gustavo (org). A Parte Geral do Novo Código Civil: Estudos na 
Perspectiva Civil-Constitucional.  2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. XV. 
435 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 90 
436 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 
1999, p. 122. 
437  Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social: (...). 
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sem se levar em consideração a hierarquia das normas,438 possibilitando, assim, o 

que Canotilho chama de integração do sistema jurídico.439  

Para Moraes, nos países de tradição romano-germânica, o ambiente por 

excelência dos princípios jurídicos é o texto constitucional, que pela supremacia 

hierárquica impõem-se sobre qualquer norma inferior para garantir a coerência 

valorativa do sistema. Acrescenta, todavia, que sendo o direito um conjunto de 

valores que determinam o viver em sociedade, há uma pluralidade de princípios, e 

não apenas um único, os quais, dialeticamente devem ser combinados em relações 

de reciprocidade e diferença. 440  

Deste modo, não obstante parecer adequado, constitucionalmente, a 

reparação civil pelo dano sofrido em acidente de trabalho ser analisada pelo 

princípio trabalhista da norma mais favorável, o tema merece especial atenção sob o 

viés dos princípios ambientais latu sensu, considerando-se a “integração do sistema 

jurídico”, defendida por Canotilho. 441  

Pois bem, a interpretação de meio ambiente de trabalho, enquanto espécie de 

meio ambiente e, do acidente de trabalho como dano ambiental, enseja uma análise 

mediata dos princípios do direito ambiental. Não apenas normas pontuais regram a 

matéria. A interpretação deve ser dada através da coerência do ordenamento 

jurídico. 

Duas das funções dos princípios, atribuídas por Canotilho, são “impedir o 

surgimento de regras que lhes sejam contrárias” e “compatibilizar a interpretação 

das regras”. 442 Para Dworkin o sistema de princípios deve permitir que exista uma 

resposta correta, também, nos casos em que as regras não determinam uma única 

resposta. Desta forma, a única resposta correta seria aquela que melhor se justificar 

em termos de uma teoria substantiva, que tenha como elementos os princípios e as 

                                                        
438 CASSAR, Vólia BOMFIM. Direito do Trabalho. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 
Método, 2014, p. 179. 
439 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 
1999, p. 122. 
440 MORAES, Maria Celina Bodin: Perspectivas a Partir do Direito Civil-Constitucional, in: 
TEPEDINO, Gustavo (Org.). Direito Civil Contemporâneo.  Atlas, p.39. 
441 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 
1999, p. 122. 
442 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 
1999, p. 122. 
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ponderações de princípios que melhor correspondam à Constituição, às regras do 

Direito e aos precedentes.443 

Sobre a interpretação da Constituição, Streck menciona: 

 

[...] como transformar a Constituição – e a sua interpretação – em um direito 
fundamental do cidadão, no sentido de que o resultado dessa interpretação 
não seja fruto de um sujeito solipsista ou dependente de métodos 
igualmente elaborados a partir do (velho) paradigma representacional. Este 
é o cerne da discussão hermenêutica. 444 

 

Deste modo, ao analisar o direito de reparação às lesões sofridas no meio 

ambiente de trabalho, os comandos constitucionais sobre meio ambiente precisam 

ser dimensionados de maneira ampla. Uma vez compreendido que o objeto de 

proteção jurídica do direito ambiental é a vida e que esta é tutelada em todos os 

ambientes, inclusive no meio ambiente de trabalho, por ser este classificado, 

constitucionalmente, como meio ambiente artificial, já não se pode limitar o simples 

embate da constitucionalidade da teoria objetiva, face a subjetiva, em matéria de 

acidente de trabalho. Essa limitação já resultou, conforme analisado anteriormente, 

em inúmeros julgados onde a reparação do dano sofrido pelo trabalhador não foi 

possível, precisamente pela sua incapacidade de provar a culpa do agressor.  

Parece oportuno o pensamento de Radbruch, ao mencionar que foi a visão 

exclusivamente positivo-formalista do direito que permitiu a ascensão do nazismo na 

Alemanha e as suas consequências. E destaca que esta concepção da lei e sua 

validade, que chamamos Positivismo, foi a que deixou sem defesa o povo e os 

juristas contra as leis mais arbitrárias, mais cruéis e mais criminosas. “Torna 

equivalentes, em última análise, o direito e a força, levando a crer que só onde 

estiver a segunda estará o primeiro". 445   

Para Bonavides, a hegemonia axiológico-normativa dos princípios assentam 

os principais padrões pelos quais se investiga a compatibilidade da ordem jurídica 

aos princípios fundamentais de escalão constitucional. Nesta fase, os princípios 

                                                        
443 DWORKIN, R. M. É o direito um sistema de regras? Estudos Jurídicos, São Leopoldo, RS , v.34, 
n.92 , p. 119-158 , set./dez. 2001. 
444 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica, neoconstitucionalismo e o “problema da 
discricionariedade dos juízes”.,2010, p.8 
445 RADBRUCH, Gustav. Arbitrariedad Legal y Derecho Supralegal. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 
1962, p 67. 
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jurídicos conquistam a dignidade de normas jurídicas vinculantes, vigentes e 

eficazes para muito além da atividade integratória do Direito.446 

A análise dos acidentes de trabalho, sob a ótica dos princípios ambientais, 

permite o fundamento axiológico e normativo do ordenamento jurídico, na medida 

em que a natureza dessa lesão é compreendida como dano ambiental, devendo, 

para tanto, ser reparada sob essa normativa. Alguns dos princípios em matéria de 

direito ambiental já são utilizados, sob outros fundamentos legais, no meio ambiente 

de trabalho. 

Exemplo de princípio em comum entre os ramos do Direito Ambiental e Direito 

do Trabalho, embora sob diferente fundamentação, é o princípio da prevenção. No 

Direito Ambiental fundamentado, constitucionalmente, nos incisos do art. 225 447 e 

na lei nº 6.938/81 incisos III, IV e V do art. 4º da Política Nacional do Meio Ambiente 

. Em matéria de meio ambiente latu sensu, esse princípio determina a adoção 

antecipada de medidas preventivas ao dano provável, diante de um risco concreto.  

No direito do trabalho, o princípio da prevenção traz a mesma essência. Há 

previsão de criação de normas preventivas a acidentes de trabalho no rol dos 

direitos sociais, artigo 7º, inciso XXII, da Constituição Federal, com objetivo de 

reduzir os riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 

segurança, o que se dá através da portaria de n. 3.214/78, com as Normas 

Regulamentadoras – NR448. E por fim, tal princípio também é comtemplado na CLT, 

                                                        
446 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2005. 
447 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar a efetividade 
desse direito, incumbe ao Poder Público: I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais 
e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; II - preservar a diversidade e a integridade 
do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de 
material genético;  III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas 
somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem sua proteção; IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade; V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de 
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente; VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 
pública para a preservação do meio ambiente; VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da 
lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 
submetam os animais a crueldade.   
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em seu artigo 154 e seguintes do título II, capítulo V e título III, que tutela o meio 

ambiente de trabalho através de medidas preventivas.449  

No entanto, outros princípios do direito ambiental ainda fogem ao olhar do 

julgador quando se trata de resposta à danos sofridos no meio ambiente de trabalho. 

A começar pelo princípio ambiental da sustentabilidade, previsto 

constitucionalmente, e de forma expressa, no art. 225, caput, ao prever como direito 

de todos o meio ambiente ecologicamente equilibrado, 450 e no art. 170, VI, ao 

estabelecer a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, 

assegurando, a todos, a existência digna, devendo-se observar a defesa do meio 

ambiente.451 A análise da segurança e saúde do trabalhador através do princípio 

ambiental da sustentabilidade garantiria, nos processos produtivos, não somente o 

desenvolvimento econômico mas, também, o social e ambiental.   

Outro princípio de direito ambiental ainda não observado pelo julgador 

trabalhista, é o princípio da precaução.  A normativa em matéria de segurança e 

saúde do trabalho é elaborada com fundamento no princípio da prevenção, isso faz 

com que, num primeiro momento, exista uma certa barreira na aplicação do princípio 

da precaução, muito embora, conforme já analisado no primeiro capítulo, a 

existência do risco abstrato no meio ambiente de trabalho permite uma série de 

danos à saúde e segurança do trabalhador.  

E, por fim, os princípios ambientais solucionariam a controvérsia existente 

entre as teorias objetiva e subjetiva nas indenizações por acidente de trabalho.   Os 

princípios da reparação integral e do poluidor pagador. São previstos 

constitucionalmente. A redação do § 3º do art. 225 da CF estabelece que as 

condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados.  

                                                        
449 MORAES, Mônica Maria Lauzid de. O direito à saúde e segurança no meio ambiente de 
trabalho. São Paulo: LTr, 2002. p.59. 
450 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 8. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p.29. 
451 , Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: ... VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 
prestação. 
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Também, a obrigação de reparação do dano ambiental, com base no princípio 

da reparação ou do poluidor-pagador, dá-se através do disposto no § 1º do art. 14 

da Lei 6.938/81, que obriga ao poluidor, independentemente da existência de culpa, 

a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados 

por sua atividade.452 

Assim sendo, o direito ambiental consagrou a teoria objetiva em matéria de 

responsabilidade civil nos danos ambientais. Ora, se o artigo 3º da Lei nº 

6.938/1981453 conceitua meio ambiente como o conjunto de condições que permite, 

abriga e rege a vida em todas as suas formas, tão logo, não poderia o julgador 

trabalhista abster-se dos princípios da reparação ou do poluidor-pagador nos 

julgamentos de reparação por acidente de trabalho. 

Ao discutir a aplicabilidade das teorias objetiva e subjetiva nas reparações 

dos danos ambientais, acidentes de trabalho, necessário perquirir Alexy, quando 

afirma que o sistema jurídico é composto, além de regras, de modo essencial, por 

princípios jurídicos. Para o autor, os princípios jurídicos devem permitir que também 

exista uma única resposta correta nos casos em que as regras não determinam uma 

única resposta. 454 Portanto, os princípios são normas que ordenam que algo seja 

realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas 

existentes. 455 

Os princípios põem-se como as bases teóricas ou as razões lógicas do 

ordenamento jurídico, que deles recebe o seu sentido ético, a sua medida racional e 

sua força vital ou histórica. 456 Para Canotilho, os princípios são enunciações 

                                                        
452 Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o 
não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos 
causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores. (...)§ 1º Sem obstar a 
aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da 
existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, 
afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor 
ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. 
453 Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: I - meio ambiente, o conjunto de 
condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 
rege a vida em todas as suas formas; 
454 ALEXY, Robert. Sistema jurídico, principios jurídicos y razón practica. p. 139-151 Revista 
DOXA n. 05 1988, p.139. Disponível 
em http://www.cervantesvirtual.com/portal/DOXA/cuadernos.shtml  
455 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros Editores, 2008. 669 
p.90. 
456 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p.419 
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normativas, ou seja, normas, com elevado grau de abstração, cuja função precípua 

é a integração do sistema jurídico.457 

Para Dworkin: 

 

Violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma. A 
desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico 
mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais 
grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do 
princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, 
subversão de seus valores fundamentais458 

 
Coutinho destaca que princípio é um padrão que deve ser observado, não 

para promover ou assegurar uma situação econômica, política ou social considerada 

desejada, mas por ser uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra 

dimensão da moralidade.459 Desse modo, a norma quando elaborada e, sobretudo 

aplicada, já não pode mais apenas regular condutas ou criar deveres e proibições. 

Deve sim, estar eivada de princípios mínimos que garantam maior margem de 

atuação ao intérprete ao aplicá-la de acordo com a demanda e realidade social. 

Assim, a proposta de análise dos princípios ambientais nas demandas de 

responsabilização civil por lesões à vida corridas no meio ambiente de trabalho, em 

especial, aos princípios da reparação integral e do poluidor pagador, pode conduzir 

o intérprete a formular a resposta adequada aos comandos constitucionais. Pois os 

princípios são, segundo Rodriguez, linhas diretrizes que informam algumas normas, 

que inspiram as diferentes soluções para os conflitos postos, servindo para inspirar 

as novas normas e orientar a interpretação das normas existentes. Segundo o autor, 

eles exercem funções informadora, interpretativa e normativa.460 

Desse modo, o fundamento legal da teoria objetiva a ser aplicada nos danos 

ambientais, acidente de trabalho, não fica restrita a teoria prevista no § único do 

artigo 927 do Código Civil. Os princípios da reparação integral e do poluidor pagador 

informam e orientam, também, pela aplicação da teoria objetiva dos danos 
                                                        
457 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. Coimbra: Almedina, 2003, p. 1161 
458 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de Direito Administrativo. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1980, p. 230 
459 Coutinho, Jacinto N.M. O lugar do poder do juiz em Portas Abertas, de Leonardo Sciascia.in: 
Os Modelos de Juiz – ensaios de direito e literatura, editora Atlas, Lenio Streck e André Karam 
Trindade Organizadores 
460 PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Princípios de direito do trabalho. 3. ed. atual. Traduzido por Wagner 
D. Giglio. Tradução das atualizações de Edílson Alkmim Cunha. São Paulo: LTr, 2000, P.36 – 49. 
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ambientais prevista, constitucionalmente, no § 3º do art. 225 da CF. 

Infraconstitucionalmente, o conflito pode ser analisado sob a teoria objetiva prevista 

no § 1º do art. 14 da Lei 6.938/81,461 que obriga o poluidor, independentemente da 

existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a 

terceiros, afetados por sua atividade. 

Quando o § único do artigo 927 do Código Civil determina, 

independentemente de culpa, a obrigação da reparação do dano “nos casos 

especificados em lei”, destes, um exemplo é a previsão de reparação do dano 

ambiental estabelecida na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, no § 1º do art. 

14, que determina a obrigação de, independentemente da existência de culpa, a 

indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados 

por sua atividade. Assim, há previsão em lei de reparação, independente de culpa, 

do dano ambiental acidente de trabalho. Novamente prescindível discutir risco de 

atividade, diante da própria previsão do texto do Código Civil da obrigatoriedade de 

dispensar a culpa “nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para 

os direitos de outrem’462. 

Ainda, importante perceber que, quando a Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente463 determina o dever de indenização ou reparação dos danos causados ao 

meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade, além de não exigir o 

requisito culpa do agressor, ela também dispensa a obrigatoriedade da atividade ter 

                                                        
461 Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o 
não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos 
causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores. (...)§ 1º Sem obstar a 
aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da 
existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, 
afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor 
ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. 
462 Art. 927. (...) Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 
463 Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o 
não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos 
causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores. (...)§ 1º Sem obstar a 
aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da 
existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, 
afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor 
ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. 
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natureza de risco. Diferentemente da teoria objetiva464, utilizada atualmente pelo 

julgador trabalhista, que somente obriga a reparação do dano, independentemente 

de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade do autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. A exigência do elemento 

risco, e sua classificação, é um dos grandes desafios enfrentados pelo intérprete, o 

que, por vezes, conduz a decisionismos/discricionariedade sobre a concepção de 

quais atividades devam ou não devam ser caracterizadas de risco. 

 

6.4 A compreensão do risco no meio ambiente de trabalho 
 

A aplicação da teoria objetiva nas ações de reparação de danos decorrentes 

de acidente de trabalho, quando pautada na teoria do risco, depara-se com o 

questionamento doutrinário e jurisprudencial de quais critérios devem ser adotados 

para definir se determinada atividade é de risco ou não. O parágrafo único do artigo 

927 do Código Civil465 estabelece a obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para 

os direitos de outrem. 

Ocorre que o legislador não definiu e sequer apontou quais são as atividades 

consideradas “de risco”. E talvez aí resida um dos maiores impasses na adoção da 

teoria objetiva. Por ser cláusula geral, a compreensão da natureza de risco de 

determinada atividade permite ao intérprete alto grau de discricionariedade. 

Conforme já abordado anteriormente, a doutrina, através de teorias, busca explicar a 

compreensão de atividade de risco. Alguns exemplos doutrinários são as teorias do 

risco-profissional, risco-proveito, risco criado e risco integral. 

Para Bittar, deve-se relativizar tal conceito. 

 

                                                        
464 Art. 927 (...)  Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 
465 Art. 927 (...)  Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 
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 Em determinado momento, ou sob certas condições, a atividade 

pode perder ou assumir esse caráter – conforme o caso – dificultando uma 

posição precisa em sua qualificação. Pela imposição de responsabilidade 

pela criação ou pelo controle do risco pelo homem e o princípio da justiça 

distributiva, quem aufere lucro, com uma atividade, deve suportar os ônus 

correspondentes. 466  

 

Assim, para o autor, a atividade de risco seria aquela lícita, perigosa, que 

aufere bônus ao empreendedor e com possibilidade de acarretar ônus – lesão - ao 

trabalhador. Esse entendimento vai de encontro a teoria do risco-proveito, pela qual 

a responsabilidade é consequência da atividade lucrativa, com proveito econômico. 

Nessa linha de orientação, o relator Felipe Ledur do Tribunal Regional do Trabalho 

da 4ª Região compreende que a responsabilidade do empregador decorre da 

aplicação da teoria do risco da atividade, uma vez que quem obtém o bônus arca 

também com o ônus.467  

Já pela teoria do risco criado sempre que alguém põe em funcionamento uma 

lícita atividade perigosa, responderá pelos danos causados a terceiros, em 

decorrência dessa atividade, independentemente da comprovação de sua culpa. 468 

Por sua vez, a teoria do risco criado importa em ampliação do conceito do risco 

proveito. Ao passo em que aumenta os encargos do agente, é, porém, mais 

eqüitativa para a vítima, que não tem de provar que o dano resultou de uma 

vantagem ou de um benefício obtido pelo causador do dano.469 

Nesse sentido, para a desembargadora do TRT4, Redatora Kruse, em 

julgamento de responsabilização civil por óbito de trabalhador assaltado em carro 

forte, a atividade de risco é o exercício de atividade que possa oferecer perigo 

previsível representando um risco. O risco está intrinsecamente ligado com a ideia 

                                                        
466 BITTAR, Carlos Alberto. Responsabilidade Civil nas Atividades Perigosas. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, n. 590, p.25. 
467 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (4. Região). Recurso ordinário nº. 0151300-
73.2006.5.04.0030. Recorrente: Elaine Figueiró Scott. Recorrido: UNIBANCO - União de Bancos 
Brasileiros S.A. Relator: JOSÉ FELIPE LEDUR. Porto Alegre, 22 de outubro de 2009. < 
http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/consultas/jurisprudencia/gsaAcordaos>. Acesso em 05 de 
dezem. De 2010. 
468 ALONSO, Paulo Sérgio Gomes. Pressupostos da responsabilidade civil objetiva. São Paulo: 
Saraiva, 2000. p 61 e 66. 
469 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1992. p, 24. 
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do trabalho desenvolvido.470  Nesse mesmo Tribunal, o desembargador Fernandes 

manifesta que concretizada a estrutura básica da cláusula geral de responsabilidade 

objetiva, a doutrina passou a debater sobre seu alcance e limites, principalmente no 

que diz respeito ao conceito de risco. Para o intérprete, dentre as diversas teorias do 

risco existentes, destacam-se a teoria do risco proveito e a teoria do risco criado.471 

Quanto ao risco integral, reforça-se o entendimento de Nery Junior quando 

destaca que, mesmo existindo caso fortuito, haverá o dever de indenizar a lesão 

causada ao trabalhador, uma vez que, pelo simples fato de existir a atividade há o 

dever de indenizar.472 Quanto ao risco risco-profissional, por ser inerente a profissão, 

deve ser reparada a lesão, sem adentrar na negligência, imprudência ou imperícia 

do empregador. Ou seja, está-se novamente diante do dilema de quais profissões ou 

atividades de deverão ser caracterizadas de risco. 

Destaca-se o mérito de todas as tentativas de classificação. No entanto, 

apresentam lacunas. Basta analisar o exemplo, hipotético, de um profissional de 

contabilidade, que labora no escritório de uma grande empresa, em atividade 

específica de contador, em sala silenciosa, com luminosidade e ventilação 

adequadas, ergonomia correta, sem, aparentemente, haver presença de quaisquer 

riscos ambientais, tais como riscos biológico, químico, físico, ergonômico ou 

mecânico. Pela teoria do risco-profissional, esse trabalhador não labora em 

profissão de risco. No entanto, se em determinado dia, ainda que tenha sido em uma 

única ocasião, adentrar na fábrica para entregar documentos ou buscar alguma 

informação e, tiver seu braço dilacerado ao ser atropelado por uma empilhadeira, 

                                                        
470 Acórdão do processo 0000739-06.2011.5.04.0404 (RO). Redator: ANA LUIZA HEINECK KRUSE. 
Data: 20/03/2013   Origem: 4ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul. EMENTA. ACIDENTE DE 
TRABALHO. ATIVIDADE DE RISCO. INDENIZAÇÕES. O exercício de atividade que possa oferecer 
perigo previsível representa um risco, que o agente assume, de ser obrigado a ressarcir os danos 
causados a outrem. Em havendo risco próprio da atividade, haverá a responsabilidade objetiva do 
empregador, com o dever de reparação independente da sua culpa.  
471 Acórdão do processo 0137100-90.2008.5.04.0030 (RO). Redator: ANDRÉ REVERBEL 
FERNANDES. Data: 03/05/2012   Origem: 30ª Vara do Trabalho de Porto Alegre. Concretizada a 
estrutura básica da cláusula geral de responsabilidade objetiva, a doutrina passou a debater sobre 
seu alcance e limites, principalmente no que diz respeito ao conceito de risco. Dentre as diversas 
teorias do risco existentes, destacam-se a teoria do risco proveito e a teoria do risco criado. Para a 
teoria do risco proveito, aquele que tira proveito, ou seja, se beneficia de certa atividade, deve se 
responsabilizar pelos danos ocasionados por esta. Diante da restrição decorrente da aplicação desta 
teoria, segundo a qual só haveria direito à reparação quando comprovado o proveito econômico, foi 
formulada a teoria do risco criado. Na teoria do risco criado, o dever de indenizar decorre da simples 
criação do risco, sendo desnecessária a comprovação de que o dano resultou de uma vantagem 
econômica obtida pelo empregador. 
472 NERY Jr., Nelson. Responsabilidade civil por dano ecológico e a ação civil pública. In: 
Revista Justitia, n. 126, São Paulo, jul./set. 1984, p. 172. 
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cujo operador estava dentro do limite de velocidade e com todos os treinamentos 

necessários, essa vítima não será indenizada se analisado o caso através da teoria 

do risco-profissional, uma vez que a atividade de contador não apresenta riscos 

inerentes a sua profissão.  

Bittar não enfrenta a classificação da atividade de risco como algo de simples 

definição e, portanto, não tabelado pela lei. A preocupação do autor é em ampliar a 

ideia da caracterização da atividade de risco, podendo perder ou assumir essa 

definição de acordo com suas características e caráter de execução. Não considera 

de risco apenas aquelas atividades taxativas em lei, no entanto, todas que 

apresentem alguma forma de periculosidade. 

 

Verdade é porém, que se pode defender a relatividade do conceito – como 
também os autores têm observado – pois, em determinado momento, ou 
sob certas condições, a atividade pode perder ou assumir esse caráter – 
conforme o caso – dificultando uma posição precisa em sua qualificação. 
Com efeito, não é tarefa fácil a determinação da periculosidade, 
entendendo-se, no entanto, que devem ingressar nessa noção aquelas que, 
pelo grau de risco, justifiquem a aplicação de uma responsabilidade 
especial. Isso significa, pois, que não somente as enumeradas em 
disposições legais ou em leis especiais merecem essa qualificação – como 
entendem alguns escritores – mas, enfim, aquelas que revelem 
‘periculosidade intrínseca ou relativa aos meios de trabalho empregados’, 
na fórmula consagrada pela Suprema Corte italiana.473  

 

Sarlet orienta que a periculosidade deve ser uma qualidade preexistente, 

intrínseca e não eliminável que o homem prudente pode reduzi-la, mas não eliminá-

la.474 Ou seja, a atividade perigosa é aquela que, ainda depois de ter suportado a 

incidência dos dispositivos de segurança, manteve em sua essência um grau de 

risco que, mesmo que controlado, não restou possível sua supressão. 

O que não se pode, no entanto, é limitar a atividade risco apenas às 

insalubres e periculosas. Esse entendimento restritivo permitiria que, por exemplo, 

atividades em altura (NR35), em máquinas (NR12), em caldeiras e vasos de pressão 

(NR14), construção civil (NR18) não se classifiquem como de risco. Ainda, limitar o 

entendimento de natureza de risco apenas as insalubres (NR15) e periculosas 

                                                        
473 BITTAR, Carlos Alberto. Responsabilidade Civil nas Atividades Perigosas. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, n. 590, p.25. 
474  SARLET, Ingo Wolfgang Sarlet. O novo Código Civil e a Constituição. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2003. p.11. 
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(NR16) trará, como consequência, o entendimento de que riscos ergonômicos e 

mecânicos/de acidente, não apresentem riscos.  

Muito embora parte da doutrina entenda ser cabível essa percepção. Caio 

Junior defende que uma tentativa de classificação de atividade de riscos é a de que 

a responsabilidade civil do empregador que desenvolva atividades insalubres ou 

perigosas, será de natureza objetiva.475  

Outra compreensão da doutrina sobre atividade de risco dá-se através das 

cláusulas gerais. Tepedino defende que o Código Civil introduziu cláusulas gerais 

que revelam uma atualização em termos de técnica legislativa, ainda que exijam 

cuidado especial do intérprete.476 Assim, cabe ao julgador definir se determinada 

atividade terá ou não natureza de risco. 

 No entanto, chama-se atenção para o alerta do autor quanto ao cuidado 

especial a ser tomado ao definir-se a presença ou não presença de risco em 

determinado ambiente de trabalho. A gravidade das cláusulas gerais é percebida na 

medida em que são compreendidas de acordo com a valoração pessoal e intelectual 

de cada juiz. A abertura que tais cláusulas pode permitir um verdadeiro atentado ao 

processo democrático de criação das leis.  

A crítica de Streck se dá, justamente, no poder interpretativo dos juízes diante 

das cláusulas gerais. O “preenchimento” dessas cláusulas com amplo “subjetivismo” 

torna-se um caminho aberto para aquilo que o autor denomina de decisionismo, 

caracterizando as cláusulas gerais como uma espécie de “Código do Juiz”. 477478 As 

cláusulas gerais representam uma concessão à discricionariedade positiva.  

 

                                                        
475 CAIO JUNIOR, José. O acidente de trabalho e a responsabilidade civil do empregador.  São 
Paulo: LTr, 2003, p.28 
476 TEPEDINO, Gustavo. Crise de Fontes Normativas e técnica legislativa na parte geral do 
Código Civil de 2002. A Parte Geral do Novo Código Civil: Estudos na Perspectiva Civil-
Constitucional.  2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. XIX 
477 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido com minha própria consciência? 4ª ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p.47 
478 Para Streck, parcela considerável dos doutrinadores civilistas brasileiros trilha pelo caminho de 
entender o novo Código Civil como um sistema aberto, em face, principalmente, da adoção das 
cláusulas gerais. De fato, um dos princípios norteadores Código Civil de 2002 é o da operabilidade. A 
adoção desse princípio privilegia a normatização por meio de cláusula gerais, que “adaptam-se no 
caso concreto”. Para Azevedo “As mudanças que ocorreram no Código Civil foram bem-vindas. 
Dentre elas, destaca-se a elaboração de normas genéricas ou cláusulas gerais” - AZEVEDO, Fábio 
de Oliveira.  Direito Civil. Introdução e Teoria Geral. Rio de Janeiro: Lúmem, 2009, P.90. 
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A lei (o Código Civil, na parte relativa às cláusulas gerais) confia ao 
intérprete-aplicador, com absoluta exclusividade e larga margem de 
liberdade, a inteira responsabilidade de encontrar, diante de um modelo 
vago, a decisão justa para cada hipótese levada à decisão judicial.479 

 

Streck não considera democrático delegar ao juiz o preenchimento conceitual 

das cláusulas gerais, também não concorda com o uso da ponderação para a 

escolha do princípio que será utilizado para a resolução do problema causado pela 

textura aberta da cláusula.480 

 

Não se pode confundir ou tentar buscar similitudes entre os princípios 
constitucionais e a s referidas cláusulas gerais (abertas). São coisas 
absolutamente distintas. Aliás, seria incompatível com a democracia que 
uma Constituição estabelecesse, por exemplo, “princípios” que 
autorizassem o juiz a buscar, em outros espaços ou fora dele, as fontes 
para complementar a lei. É como se a Constituição permitisse que ela 
mesma fosse “complementada” por qualquer aplicador, à revelia do 
processo legislativo regulamentar (portanto, à revelia do princípio 
democrático). Isso seria uma “autorização” para ativismos, que, ao fim e ao 
cabo, deságuam em decisionismos. Ou seja, qualquer tribunal ou a própria 
doutrina poderiam “construir” princípios que substituíssem ou derrogassem 
até mesmo dispositivos constitucionais, o que, convenhamos, é um passo 
atrás em relação ao grau de autonomia que o direito deve ter no Estado 
Democrático de Direito.481 

 

A adoção da cláusula geral da Teoria do Risco atribuiu alto grau de 

discricionariedade ao intérprete. Justamente por ser cláusula geral não prescreve e, 

sequer, esgota a definição de atividade de risco. Bittar entende que, justamente por 

ser cláusula geral, não prescreve e, sequer, esgota a definição de atividade de 

risco.482 

Assim, considerando que o julgador ainda não se permitiu analisar a 

aplicabilidade do Direito Ambiental nas ações de reparação dos danos sofridos no 

meio ambiente de trabalho, em especial os princípios da reparação integral e do 

poluidor pagador e, em especial, a previsão da Política Nacional do Meio 

                                                        
479 Cf. Neves, Frederico Ricardo Almeida. Conceitos jurídicos indeterminados e direito 
jurisprudencial. In: Duarte, Bento Herculano; Duarte Ronnie Preuss (orgs.). Processo Civil. Aspectos 
relevantes. São Paulo: Método, 2006, p. 85-86. In: STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido com 
minha própria consciência? 4ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p.47 
480 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido com minha própria consciência? 4ª ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2013p.48 
481 Ibidem, p.48-49 
482 Ibidem, p.50 
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Ambiente483 que determina o dever de indenização ou reparação dos danos 

causados ao meio ambiente e a terceiros, independente de culpa ou da 

obrigatoriedade da atividade ser de risco cabe propor a hipótese do hipótese do 

risco intrínseco ao meio ambiente de trabalho, como forma de evitar 

decisionismos/discricionariedade quando do entendimento se certa atividade será ou 

não de risco. 

 

6.4.1 O risco intrínseco ao meio ambiente de trabalho  

 

Uma das hipóteses a ser defendida na presente tese é a de que toda e 

qualquer atividade desenvolvida no meio ambiente de trabalho, implicada graduação 

de risco. A força produtiva do homem, em prol do “desenvolvimento”, já não mais se 

separa do aparato tecnológico, bem como de sua finalidade econômica. Assim, a 

humanidade, há muito tempo, saiu do plano dos riscos exteriores para lidar, 

constantemente, com o risco provocado. 

Giddens é quem defende que não se vive mais apenas o risco exterior, 

decorrente da natureza, pois existem riscos em outras áreas da vida. A estes riscos, 

criados pelo homem, o autor nominou de riscos provocados, resultantes do impacto 

do desenvolvimento tecnológico sobre o meio ambiente.484 

O risco provocado é inerente a quaisquer atividades desenvolvidas no meio 

ambiente de trabalho. Guardada sua graduação, o risco é inseparável das atividades 

criadas e geridas pelo homem. A confirmação da hipótese do risco intrínseco ao 

meio ambiente de trabalho, por ser risco provocado, responderia situações que 

abrangem desde o acidente de trabalho mais grave, decorrente de radiação nuclear, 

até a lesão de menor gravidade, seja ela uma lesão por esforço repetitivo, 

                                                        
483 Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o 
não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos 
causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores. (...)§ 1º Sem obstar a 
aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da 
existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, 
afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor 
ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. 
484 GIDDENS, Anthony. O Mundo na Era da Globalização. Tradução: Saul Barata. Editorial 
Presença: Lisboa, 2000, p. 35 
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epicondilite, de um bancário. Ambas atividades implicam risco, diferem-se, apenas, 

em suas intensidades, pois o risco é intrínseco ao meio ambiente de trabalho. 

Não mais se sustenta discutir se determinada atividade é ou deixa de ser de 

risco. Essa discricionariedade jurídica afronta o sistema jurídico como um todo e 

permite concepções errôneas na classificações de atividades de risco. O dano 

ambiental, acidente de trabalho, é risco intrínseco ao meio ambiente de trabalho. É 

risco provocado pelo homem. 

Giddens refere que, nas culturas tradicionais, os seres humanos tinham de se 

preocupar com os riscos originados pela natureza exterior, tais como más colheitas, 

inundações, pragas ou fomes. Contudo, com o passar do tempo, a preocupação 

com o risco abandona o foco dos eventos causados pela natureza.485 

 

É nesta altura que o risco exterior perde a situação de predominante, que 
passa a pertencer ao risco provocado por nós. Este “nós”, os que estamos 
preocupados, refere-se a quem? De fato, penso que se refere a todos os 
seres humanos, aos que vivem em todas as zonas, ricas ou pobres, do 
mundo.486 

 

Partindo da teoria de Giddens, Sennett lembra que durante a maior parte da 

história humana as pessoas aceitavam o fato de que suas vidas iriam modificar 

repentinamente devido às guerras, fomes ou outros desastres, que as obrigassem a 

improvisar para sobreviver. Para o autor, a singularidade da incerteza hoje é de que 

ela existe sem qualquer desastre histórico iminente, muito pelo contrário, está 

permeada nas práticas diárias de um vigoroso capitalismo.487 

Para Sen, o ser humano restou reduzido à condição de homo economicus, 

sempre pronto para atender as idealizações do mercado: 

 

A situação atual se mostra repleta de oportunidades, entre outros motivos 
por causa do avanço acelerado do conhecimento científico tecnológico e 
das possibilidades de integração econômica regionais. Ao mesmo tempo, 
porém, ela é portadora de riscos de grande envergadura. Dentre eles (...) a 

                                                        
485 GIDDENS, Anthony. O Mundo na Era da Globalização. Tradução: Saul Barata. Editorial 
Presença: Lisboa, 2000, p. 35. 
486 Ibidem p. 35. 
487 SENNETT, Richard. A corrosão do caráter. Tradução de Marcos Santarrita. 1ª ed. Rio do 
Janeiro: BestBolso, 2012, pg. 32 
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visão reducionista do ser humano como homo economicus, a idealização do 
mercado.488 

 

Sennett aborda que o atual capitalismo flexível pede ao trabalhador agilidade, 

abertura a mudanças em curto prazo e que assuma, de forma contínua, riscos, ainda 

que não saiba que esses riscos existam.489 Não espanta  que, de forma natural, a 

imprensa e a classe empresarial destacam o uso de novas tecnologias como 

características distintivas do capitalismo de nossa época.490 

Com isso, a natureza das doenças profissionais modifica-se rapidamente 

através das mudanças tecnológicas e sociais, aliadas às condições da economia 

mundial o que agravam os atuais perigos para a saúde e geram novos fatores de 

risco. As doenças profissionais já bem mais conhecidas de outros tempos exemplo 

as pneumoconioses, permanecem um fenômeno generalizado, enquanto as 

relativamente novas, como as perturbações mentais e músculo-esqueléticas, 

também vêm ganhando cada vez mais destaque.491 

 

A medida que o risco provocado pelo homem se expande o risco torna-se 
mais “arriscado”. (...) As situações de risco provocado não são assim. Não 
conhecemos, nem por sombras, qual o nível de risco que enfrentamos e em 
muito casos só conseguimos ter a certeza quando já é demasiado tarde. 492 

 

É fato que no decorrer do movimento da civilização alguns riscos próprios a 

determinadas atividades apenas foram conhecidos e estudados após a consumação 

de suas implicações. Contudo, essa também é a realidade atual. Basta refletir as 

estatísticas de lesões e óbitos ocorridos no meio ambiente de trabalho do Brasil e do 

mundo para constatar que o risco provocado é intrínseco ao meio ambiente de 

trabalho.  

                                                        
488SEM, Amartya. As pessoas em primeiro lugar: a ética do desenvolvimento e os problemas do 
mundo globalizado. Amartya Sem e Bernardo Kliksberg; tradução BernanrdoAjzemberg, Carlos 
Eduardo Lins da Silva. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p.391. 
489 SENNETT, Richard. A corrosão do caráter. Tradução de Marcos Santarrita. 1ª ed. Rio do 
Janeiro: BestBolso, 2012, pg. 09 
490 SENNETT, Richard. A corrosão do caráter. Tradução de Marcos Santarrita. 1ª ed. Rio do 
Janeiro: BestBolso, 2012, pg. 21 
491 OIT, Organização Internacional do Trabalho. A Prevenção das Doenças Profissionais. Edição: 
Abril 2013. Tradução: ACT – Autoridade para asCondições do Trabalho, p.4. Disponível em 
<http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/gender/doc/safeday2013%20final_1012.pdf.> 
Acesso em 06.01.15 
492 GIDDENS, Anthony. O Mundo na Era da Globalização. Tradução: Saul Barata. Editorial 
Presença: Lisboa, 2000, p. 36. 
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A ameaça enfrentada pela espécie humana não decorre mais, unicamente, 

das forças da natureza. O risco exterior passou a ser uma preocupação de segundo 

plano. A propagação das estatísticas de morte, amputações e demais danos sofridos 

no meio ambiente de trabalho, associada aos resíduos do crescimento econômico, é 

o maior exemplo de que nesse meio a presença do risco provocado é inerente. 

Assim, considerando que a decisão por produção e lucro, em prol da 

economia, implica o emprego de capital humano, essa demanda vem acompanhada 

de graus de risco ao trabalhador, independente da atividade que exerça. A 

afirmação de que toda a atividade laboral implica em risco torna-se mais robusta na 

medida em que a globalização e o aparecimento de novas tecnologias, que 

favoreceram o homem, surgem, em compensação, à custa de uma beira de descaso 

e descuido à integridade dos trabalhadores inseridos no meio ambiente de trabalho.  

Na sociedade industrial a produção de riscos era de natureza específica, 

tratando-se de riscos que, além de serem perceptíveis antecipadamente, 

apresentam certa visibilidade na lógica de causa e consequência.493 Já a mudança 

da modernização simples para a modernização tardia gerou riscos invisíveis e 

deslocou a circunsferência da noção do risco, uma vez que passaram a serem 

traçados no futuro e não no presente como ocorria na sociedade industrail clássica. 

Como consequência, a projeção do risco para o futuro exige das ciências a 

capacidade de reconhecê-lo para torná-lo legítimo e assim poder enfrentá-lo.  

 

Riscos, da maneira como são produzidos no estágio mais avançado do 
desenvolvimento das forças produtivas – refiro-me, em primeira linha, à 
radioatividade, que escapa completamente à percepção humana imediata, 
mas também às toxinas e poluentes presentes no ar (...) e aos efeitos de 
curto e longo prazo deles decorrentes sobre (...) os seres humanos.494 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os riscos ao meio ambiente 

do trabalho constituem uma ameaça para larga faixa da população mundial, motivo 

                                                        
493 CARVALHO, DéltonWinter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco 
ambiental. Rio de Janeiro: Forense Universitária 2008. 
494BECK, Ulrich. Sociedade de risco. Rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião 
Nascimento. São Paulo: Ed.34, 2010, p.27. 
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pelo qual a saúde se ocupa com as diversas modalidades de riscos ambientais para 

o trabalhador.495 

 

É evidente que as principais características do ambiente econômico e 
empresarial de hoje em dia – concorrência global, mercados turbulentos, 
fusões empresariais marcadas pelas mudanças estruturais rápidas, uma 
carga de trabalho cada vez maior e a exigência e a exigência de uma 
acessibilidade contínua (24h por dia, sete dias por semana) através da 
internet e dos telefones celulares – combinam-se todas para criar uma 
situação altamente estressante e profundamente insalubre.496 

 

Para a OIT, um significante exemplo é o stresse relacionado com o trabalho e 

as suas implicações para a saúde. Casos de assédio psicológico, intimidação, 

assédio moral, assédio sexual e outras formas de violência que podem ter como 

efeito o abuso de álcool e drogas por parte dos trabalhadores. Relações entre o 

stresse e doenças músculo-esqueléticas, cardíacas e do sistema digestivo. Além 

disso, a crise econômica e a recessão levaram a um aumento do stresse 

relacionado com o trabalho, da ansiedade, da depressão e de outros distúrbios 

mentais, tendo mesmo conduzido algumas pessoas ao extremo do suicídio.497
 

Assim, a globalização se encontra intrinsecamente ligada à saúde por meio 

da conjugação de aspectos negativos e desafios. Além disso, afirma que a área 

tenebrosa da globalização está associada ao que se poderia denominar de “efeitos 

residuais”, tais como à deterioração das condições de trabalho, ao aumento dos 

riscos ambientais.498 

Bem declarou Beck que na modernidade avançada, a produção social de 

riqueza é sistematicamente acompanhada pelas produções sociais de riscos.499 

Consequentemente, aos problemas e conflitos distributivos da sociedade de 
                                                        
495 FIGUEIREDO, Guilherme José Pavin de. Meio Ambiente. In: Revista de Direito Sanitário. Vol4. 
São Paulo: LTR, 2003. 
 
496 CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas: ciência para uma vida sustentável. Tradução: Marcelo 
Brandão Cipolla. São Paulo: Cultrix, 2005, p.225. 
497Disponível em: 
<http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/gender/doc/safeday2013%20final_1012.pdf. Acesso 
em 06.01.15 
498 BOLIS, Mónica. O Regulamento Internacional da Saúde. In: Revista de Direito Sanitário. Vol 4. 
São Paulo: LTR, 2003, p.19. 
499BECK, Ulrich. Risk Society. Londres: Sage, 1992, p.19 
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escassez sobrepõem-se os problemas e conflitos surgidos a partir da produção, 

definição e distribuição de riscos científico-tecnologicamente produzidos.500 

 

Há que admitir que a idéia de risco sempre andou associada à 
modernidade. Mas, na minha opinião, na época atual ela assume uma 
importância nova e peculiar. O risco era considerado um meio de regular o 
futuro, de o normalizar e de o colocar sob o nosso domínio. Mas as coisas 
não se passaram assim. As tentativas que fazemos para controlar o futuro 
acabam por se voltar contra nós, forçando-nos a procurar novas formas de 
viver com as incertezas. 501 

 

Assim, para Beck, a passagem da sociedade industrial para a sociedade de 

riscos é marcada por uma etapa de uma ruptura dentro da modernidade. A 

sociedade industrial clássica foi substituída por uma sociedade em que os riscos, 

inclusive industriais, sociais e econômicos nem sempre são conhecidos.  

 

Essa passagem da lógica da distribuição de riqueza na sociedade da 
escassez para alógica da distribuição de riscos na modernidade tardia está 
ligada historicamente (...) a duas condições. (...) em primeiro lugar (...), 
quando e na medida em que, através do nível alcançado pelas foras 
produtivas humanas e tecnológicas, assim como pelas garantias e regras 
jurídicas e do Estado Social. É objetivamente reduzida e socialmente 
isolada a autêntica carência material. Em segundo lugar, essa mudança 
categorial deve-se simultaneamente ao fato de que, a reboque das forças 
produtivas exponencialmente crescentes no processo de modernização, são 
desencadeados riscos e potenciais de auto-ameaça numa medida até então 
desconhecida.502 

 

No meio em que o trabalhador presta seu labor interagem diversos riscos 

resultantes dos meios de fabricação. Os novos padrões de produção aliados ao 

desenvolvimento tecnológico delinearam mudanças no meio e na forma em que o 

labor é exercido. As gravidade das estatísticas de adoecimento dos trabalhadores 

abordadas no primeiro capítulo refletem uma realidade de riscos provocados, muitos 

deles concretos, outros abstratos, mas todos intrínsecos ao meio ambiente de 

trabalho, decorrentes dos processos produtivos e suas reestruturações. 

 

                                                        
500 BECK, Ulrich. Sociedade de risco. Rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião 
Nascimento. São Paulo: Ed.34, 2010, p.23. 
501 GIDDENS, Anthony. O Mundo na Era da Globalização. Tradução: Saul Barata. Editorial 
Presença: Lisboa, 2000, p. 34 
502BECK, Ulrich. Sociedade de risco. Rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião 
Nascimento. São Paulo: Ed.34, 2010, p.23. 
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7 CONCLUSÃO 

 

A construção de uma tese de doutorado requer, como elementos necessários, 

a originalidade, relevância e viabilidade503. Para tanto, deve-se ponderar a 

importância dos resultados alcançados nos objetivos para a construção sólida de 

uma resposta a nível doutoral, capaz de confirmar ou refutar as hipóteses 

levantadas.  

O processo de pesquisa, para a busca de resposta ao problema formulado, 

cumpriu com os cinco objetivos específicos, traçados em cada um dos capítulos 

desta tese. No primeiro, intitulado “Meio ambiente de trabalho globalizado e risco”, 

traçou-se o marco teórico do risco e, a partir dele, pode-se analisar os efeitos da 

globalização no meio ambiente de trabalho, em especial na reestruturação produtiva. 

Nesse capítulo foram buscados dados da OIT e avaliada a realidade dos acidentes 

de trabalho, em perspectiva mundial e nacional, sob a perspectiva do risco 

provocado, de Guiddens, decorrentes da modernidade simples ou tardia de Beck.  

Já no segundo capítulo, “Meio ambiente de trabalho e saúde: o direito ao 

equilíbrio”, alcançou-se o objetivo específico de traçar o contexto histórico e 

constitucional do meio ambiente de trabalho, bem como sua interface histórica com 

o direito constitucional à saúde ocupacional. 

Com o estudo do “Meio ambiente de trabalho e princípios”, no terceiro 

capítulo mapeou-se os principais princípios trabalhistas aplicados ao presente tema 

de pesquisa, bem como foram levantados os princípios ambientais, latu sensu, 

atingindo o objetivo específico de compreender que, por vezes, em matéria de meio 

                                                        
503 CASTRO, C. M. Memórias de um orientador de tese: um autor relê sua obra depois de um 
quarto de século. In: BIANCHETTI, L.; MACHADO, A. M. N. (Eds.). A bússola do escrever: desafios 
e estratégias na orientação de teses e dissertações. Florianópolis: UFSC/Cortez, 2002. p. 120. 
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ambiente de trabalho, o poder judiciário interpreta a legislação de forma limitativa, 

não ponderando esse meio como espécie do gênero meio ambiente latu sensu. 

Assim, omite-se em proteger, efetivamente, a espécie humana ao não punir o 

desequilíbrio desse local. Isso, de acordo com o estudado, decorre do fato do 

julgador ainda encontrar-se atrelado ao demasiado positivismo jurídico, devido sua 

incapacidade de aprofundar os princípios jurídicos.  

No quarto capítulo, intitulado “Responsabilidade civil nos acidentes de 

trabalho”, o objetivo de pesquisar a atual forma de apresentação de respostas pelos 

tribunais trabalhistas, em matéria de reparação dos danos decorrentes de acidentes 

de trabalho, foi alcançado. Foram levantadas as teorias aplicadas pelos julgadores, 

através de decisões do Tribunal Superior do Trabalho.  

E, por fim, no quinto e último capítulo, intitulado “A resposta 

constitucionalmente correta ao dano ambiental acidente de trabalho” atingiu-se o 

objetivo específico de compreender o meio ambiente de trabalho dentro do conjunto 

geral de meio ambiente latu sensu, levantando-se a proteção à vida enquanto objeto 

de tutela jurídica desse ramo de direito, concluindo-se que, o acidente de trabalho, 

enquanto dano ambiental, deve ter sua reparação condicionada a perspectiva da 

teoria objetiva ambiental. 

Diante dos objetivos específicos atingidos, destacam-se algumas conclusões 

preliminares: 

1. A globalização proporcionou rápido crescimento científico e 

tecnológico. Os efeitos no meio ambiente de trabalho foram sentidos através da 

reestruturação produtiva. O índice de acidentes de trabalho continua elevado. Se 

analisados sob a perspectiva da teoria social do risco, pode-se concluir que, além 

dos riscos concretos, passaram a surgir, também, riscos abstratos, decorrentes das 

novas ameaças, estando o trabalhador sem recursos ou sistemas de proteção e 

segurança, dado o desconhecimento dos efeitos dos novos agentes ambientais. 

2. As respostas em matéria de reparação dos danos decorrentes dos 

acidentes de trabalho, no Brasil, limitam-se a discutir o embate entre a teoria 

subjetiva prevista no artigo 7º, XXVIII da Constituição Federal e a teoria objetiva 

pautada no risco da atividade, disposta no § único do artigo 927 do Código Civil. 

3. O alto grau de discricionariedade conceitual de atividade com natureza 

de risco gera entendimentos restritivos de direito nas ações de reparação dos danos 
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decorrentes de acidente de trabalho. Quando o julgador limita, por exemplo, o 

conceito de atividade risco apenas às insalubres e periculosas, restringe essa a 

característica de risco às atividades como: trabalho em altura (NR35), em máquinas 

(NR12), em caldeiras e vasos de pressão (NR14), na construção civil (NR18), etc, 

pois a natureza do risco dessas não é caracterizada como insalubre nem como 

periculosa. Esse tipo de decisionismo acaba por estabelecer que riscos ergonômicos 

(esforço repetitivo, metas abusivas de instituições financeiras) e mecânicos/de 

acidente (trabalhos em altura, motoristas de caminhão e ônibus em rodovias, pilotos 

de avião, operador de empilhadeiras, etc) não tenham natureza de risco. Reiterando-

se, que, o risco ergonômico, tem sido registrado como o “grande vilão das doenças 

ocupacionais” 504 registradas no Brasil. 

4. As decisões dos tribunais trabalhistas não tendem a avaliar a 

concepção de meio ambiente de trabalho como parte integrante do conceito geral de 

meio ambiente. Assim, não se estabelece a relação deste com o meio ambiente 

artificial elencado, constitucionalmente, no artigo 225 e incisos, ao prever a proteção 

ao meio ambiente natural, artificial, cultural e patrimônio genético e, com o artigo 

200, VIII, que estabelece a proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 

trabalho.  

5. A doutrina e o sistema jurídico interno são unânimes em estabelecer o 

direito à vida como objeto de tutela do direito ambiental. Essa previsão vem posta 

como direito à sadia qualidade de vida em todas as suas formas e locais, através do 

direito ao meio ambiente equilibrado.  

6. O conceito de dano ambiental, construído pela doutrina e pelo 

ordenamento jurídico, caracteriza-se pelas alterações nocivas ao meio e pelos 

efeitos na saúde e degradação da qualidade de vida dos seres que o habitam. 

Constitucionalmente, o dano ambiental latu sensu alcança todos os elementos do 

meio ambiente, inclusive o patrimônio cultural e artificial, tendo extensão patrimonial, 

extrapatrimonial e moral.  

7. Nos ramos do direito ambiental e do direito do trabalho, embora sob 

diferente fundamentação, o princípio da prevenção atua com o mesmo objetivo. No 

                                                        
504 BRASIL. Previdência Social. Disponível em<http://www.previdenciasocial.gov.br/estatísticas>. 
Acesso em 10 dez. 2010. Dos mais de trinta mil casos registrados junto a Previdência Social no ano 
de 2009, mais da metade decorreu da exposição a esse risco.   
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meio ambiente latu sensu, esse princípio determina a adoção antecipada de 

medidas preventivas a dano provável, diante de um risco concreto e é 

fundamentado, constitucionalmente, nos incisos do artigo 225 e na Lei nº 6.938/81 

incisos III, IV e V do art. 4º da Política Nacional do Meio Ambiente. No meio 

ambiente de trabalho a essência desse princípio é a mesma. Há previsão de criação 

de normas preventivas a acidentes de trabalho no rol dos direitos sociais, artigo 7º, 

inciso XXII, da Constituição Federal, com objetivo de reduzir os riscos inerentes ao 

trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, o que se dá através da 

portaria de n. 3.214/78, com as Normas Regulamentadoras – NR´s.   

8. A normativa em matéria de segurança e saúde do trabalho, se cotejada 

com a normativa ambiental, denota que sua elaboração fundamentou-se no princípio 

ambiental da prevenção, isso faz com que, num primeiro momento, se tenha certa 

barreira de compreender o princípio da precaução no dano ambiental acidente de 

trabalho, muito embora a saúde e segurança do trabalhador, no meio ambiente de 

trabalho, esteja sujeita a presença dos riscos abstratos.  

Diante das conclusões preliminares, propõe-se que: 

1. Diante da definição legal e doutrinária de meio ambiente como 

interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciam o 

desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas,505 não há como 

desmerecer o conceito de acidente de trabalho enquanto dano ambiental e, 

consequentemente, sua reparação ser apreciada diante do caráter universalizante 

das normas ambientais, sejam ditadas constitucionalmente ou infraconstitucionais. 

2. Ao analisar o direito de reparação às lesões sofridas no meio ambiente 

de trabalho, os comandos constitucionais sobre meio ambiente precisam ser 

dimensionados de maneira ampla. Uma vez compreendido que o objeto de proteção 

jurídica do direito ambiental é a vida, e que esta é tutelada em todos os ambientes, 

inclusive no meio ambiente de trabalho, por este ser classificado, 

constitucionalmente, como meio ambiente artificial, já não se pode limitar o simples 

embate da inconstitucionalidade da teoria objetiva, tradicionalmente usada, face a 

subjetiva em matéria de acidente de trabalho. Essa limitação já resultou, conforme 

analisado no item 3.1.3, em inúmeros julgados onde a reparação do dano sofrido 

                                                        
505 SILVA, José Afonso. Direito Ambiental Constitucional. Malheiros Editores, 4ª Ed. 2002, São 
Paulo, p. 20. 
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pelo trabalhador não foi possível, precisamente pela sua incapacidade em provar 

que seu agressor agiu com culpa.  

3. Os princípios ambientais da reparação integral e do poluidor pagador 

podem ser os novos rumos apontados para as ações de reparação dos danos 

sofridos pela espécie humana no meio ambiente de trabalho. A redação do § 3º do 

art. 225 da CF estabelece que as condutas e atividades consideradas lesivas ao 

meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções 

penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados.  Também, a obrigação de reparação do dano ambiental, com base 

nesses princípios, dá-se através do disposto no § 1º do art. 14 da Lei 6.938/81, que 

obriga ao poluidor, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou 

reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 

atividade. Se o direito ambiental consagrou a teoria objetiva em matéria de 

responsabilidade civil nos danos ambientais e o artigo 3º da Lei nº 6.938/1981 

conceitua meio ambiente como o conjunto de condições que permite, abriga e rege a 

vida em todas as suas formas, o julgador trabalhista não pode abster-se dos 

princípios da reparação ou do poluidor-pagador nos julgamentos de reparação de 

danos nos acidente de trabalho, sopesando o entendimento de Alexy, de que o 

sistema jurídico é composto, além de regras, de modo essencial, por princípios 

jurídicos que devem permitir que também exista uma única resposta correta nos 

casos em que as regras não determinam essa única resposta,506  pois os princípios 

são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro 

das possibilidades jurídicas e fáticas existentes.507 Assim, propõe-se que a análise 

dos acidentes de trabalho sob a ótica dos princípios ambientais permite o 

fundamento axiológico e normativo do ordenamento jurídico, na medida em que a 

natureza dessa lesão é compreendida como dano ambiental devendo, para tanto, 

ser reparada sob essa normativa.   

4. O intérprete, dentro da concepção constitucional de acidente 

de trabalho enquanto dano ambiental, deve aplicar a Lei da Política Nacional do 

Meio Ambiente, determinando, conforme disposto no § 1º do art. 14, o dever de 
                                                        
506 ALEXY, Robert. Sistema jurídico, principios jurídicos y razón practica. p. 139-151 Revista 
DOXA n. 05 1988, p.139. Disponível 
em http://www.cervantesvirtual.com/portal/DOXA/cuadernos.shtml  
507 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros Editores, 2008. 669 
p.90. 
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indenização ou reparação dos danos causados ao meio ambiente e a terceiros, 

afetados por sua atividade, independente de culpa do agressor, e, observando, 

sobretudo, que este comando legal dispensa a obrigatoriedade da atividade ter 

natureza de risco. Ora, a teoria objetiva utilizada atualmente pelo julgador 

trabalhista, prevista no § único do artigo 927 do CC, somente prevê o direito de 

reparação do dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, 

ou quando a atividade do autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem. A exigência do elemento risco, enquanto cláusula geral, permite 

que o intérprete, por vezes, incida em decisionismos/discricionariedades sobre a 

concepção de quais atividades devam ou não devam ser caracterizadas de risco, ao 

passo que a normativa ambiental prescinde de natureza de risco para haver 

reparação ao dano decorrente da atividade. Tão logo, dispensável tal requisito. 

5. Na medida em que o julgador não se permite analisar o acidente de 

trabalho enquanto dano ambiental, também não pode continuar condicionando a 

reparação civil ao requisito da exigência de natureza de risco da atividade. Toda e 

qualquer atividade desenvolvida no meio ambiente de trabalho, implicada graduação 

de risco provocado. A força produtiva do homem, em prol do “desenvolvimento”, já 

não mais se separa do aparato tecnológico, bem como de sua finalidade econômica. 

Guardada sua graduação, o risco é inseparável das atividades criadas e geridas 

pelo homem. A confirmação da hipótese do risco intrínseco ao meio ambiente de 

trabalho, por ser risco provocado, responderia situações que abrangem desde o 

acidente de trabalho mais grave, decorrente de radiação nuclear, até a lesão de 

menor gravidade, seja ela uma lesão por esforço repetitivo, epicondilite, de um 

bancário. Assim, os riscos provocados, sejam concretos ou abstratos, são 

intrínsecos ao meio ambiente de trabalho, pois decorrem dos processos produtivos e 

suas reestruturações. 

6. Quando o § único do artigo 927 do Código Civil determina, 

independentemente de culpa, a obrigação da reparação do dano “nos casos 

especificados em lei”, destes, um exemplo é a previsão de reparação do dano 

ambiental estabelecida na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, no § 1º do art. 

14, que determina a obrigação de, independentemente da existência de culpa, a 

indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados 

por sua atividade. Assim, há previsão em lei de reparação, independente de culpa, 
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do dano ambiental acidente de trabalho. Novamente prescindível discutir risco de 

atividade, diante da própria previsão do texto do Código Civil da obrigatoriedade de 

dispensar a culpa “nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para 

os direitos de outrem’508. 

7. O intérprete deve ter o cuidado de não atribuir ao conjunto normativo 

sentido extensivo. No entanto, também não lhe é conferido o poder de analisa-lo 

restritivamente. Nas demandas reparatórias de danos decorrentes de acidentes 

sofridos no meio ambiente de trabalho, não se pode atribuir sentido fechado ao 

inciso XXVII do artigo 7º, adjudicando sentido aquém ao propósito maior do texto 

constitucional e permitindo respostas constitucionalmente inadequadas aos direitos 

sociais. Em matéria de reparação civil do dano acidente de trabalho, ainda que não 

se promova a “integração do sistema jurídico” para prestigiar os princípios 

ambientais latu sensu, a resposta adequada à Constituição, diante do embate das 

tradicionais teorias subjetiva e objetiva utilizadas até o presente momento pelos 

tribunais trabalhistas, seria possível, tão somente, com o princípio trabalhista da 

norma mais favorável. Este, enquanto espécie do princípio responsável por dar 

superioridade jurídica ao empregado - princípio da proteção - está implícito no caput 

do art. 7º da CF/88, ao prescrever, ao trabalhador, a garantia de direitos “além de 

outros que visem à melhoria de sua condição social”. Tal princípio como resposta 

nessas demandas possibilita o que Canotilho chama de “integração do sistema 

jurídico”.509   

8. A insustentabilidade da previsão constitucional do direito de reparação 

do acidente de trabalho - enquanto dano ambiental - condicionado ao êxito do 

trabalhador em provar a culpa do empregador é, literalmente, o oposto previsto na 

própria Carta Magna. Esta, quanto ao sistema de responsabilidade civil ambiental, 

no parágrafo 3º do artigo 225 estabeleceu a teoria objetiva, ao condicionar as 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, praticadas por pessoas físicas ou 

jurídicas, a obrigação de reparar os danos, considerando-se, principalmente, o 

                                                        
508 Art. 927. (...) Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 
 
509 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 
1999, p. 122. 
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disposto no caput do próprio artigo ao prever o direito ao meio ambiente equilibrado, 

sendo este essencial à sadia qualidade de vida. 

9. Por fim, o direito de reparação do dano ambiental, acidente de 

trabalho, é sustentado pelo próprio princípio ambiental da sustentabilidade. Este, 

aplicado no meio ambiente de trabalho, conduziria o julgador a compreender que os 

meios de produção devem satisfazer a sustentabilidade econômica sem desmerecer 

o direito à saúde e ao meio ambiente equilibrado, podem possibilitar atingir aquilo a 

que se propõe um desenvolvimento sustentável. Crescimento econômico, por si só, 

não tem significado algum se não vier aliado à ideia de sustentabilidade do meio 

produtivo, com promoção da saúde segurança das vidas ali envolvidas, condição de 

possibilidade para um pleno desenvolvimento. 

Assim, diante da pesquisa realizada, confirma-se as hipóteses levantadas na 

introdução. 

(a) “O acidente de trabalho deve ser compreendido como dano ambiental e, 

para tanto, reparado sob a ótica da normativa ambiental”; 

(b) “Havendo resistência do intérprete em considerar o acidente de trabalho 

como dano ambiental, também não mais se sustenta, na busca de sua reparação, a 

teoria subjetiva como resposta adequada à constituição”; 

(c) “Não mais se sustenta condicionar a reparação, quando do uso da teoria 

objetiva, a necessidade do intérprete “entender” se determinada atividade apresenta 

natureza de risco ou não, dado que, este, é intrínseco ao meio ambiente de trabalho, 

por ser risco provocado pelo homem, guardadas as proporções, ele sempre se fará 

presente”. 

Estabeleceu-se, portanto, um elo teórico-conceitual para responder o 

problema de pesquisa: Qual é a resposta adequada a Constituição Federal diante da 

discussão jurisprudencial e doutrinária em torno da aplicabilidade das teorias 

objetiva subjetiva nas ações de reparação de danos nos acidentes de trabalho? 

Assim, a tese cumpriu o objetivo geral de propor a compreensão do acidente 

de trabalho enquanto dano ambiental, partindo-se do conceito constitucional de meio 

ambiente de trabalho, enquanto espécie de meio ambiente latu sensu. A conclusão 

de que o direito de reparação desse dano deva-se dar pela teoria objetiva ambiental, 

sem adentrar no mérito do risco, pautou-se na normativa constitucional e 
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infraconstitucional de Direito Ambiental, através da análise de seus princípios e 

normas, em especial, a vida enquanto objeto a ser tutelado por esse ramo de direito.  

A pesquisa também cumpriu com o objetivo de ir além. Demonstrou que, pela 

teoria objetiva ambiental, não se discute a natureza do risco da atividade, mas sim, o 

direito de reparação do dano sofrido. Ainda, evidenciou que, insistindo-se no 

requisito risco, guardada sua graduação, este sempre será intrínseco ao meio 

ambiente de trabalho, por ser risco provocado pelo homem e identifica “uma nova 

forma de capitalismo, uma nova forma de economia, uma nova forma de ordem 

global, uma nova forma de sociedade e uma nova forma de vida pessoal”510 e “de 

acordo com seu feitio, ele ameaça a vida no planeta, sob todas as suas formas”511. 

E, por fim, ainda que o intérprete não se permita a análise do acidente de 

trabalho enquanto dano ambiental, a reposta adequada ao propósito constitucional, 

em matéria de reparação civil, dá-se, então, através da teoria objetiva do § único do 

artigo 927, analisado sob a ótica do caput do artigo 7º da Constituição Federal, que 

fundamenta o princípio trabalhista da norma mais favorável. 

Por fim, cabe a reflexão de que “não se pode delimitar o tema meio ambiente 

aos elementos naturais e esquecer tudo aquilo que o homem criou e modificou”512, 

pois “através do buraco de agulha de seu emprego o profissional se torna um co-

reformador do mundo em pequena escala”513. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                        
510 BECK, Ulrico. World risk society. Cambridge: Polity Press, 1999, p 2-7 
511 BECK, Ulrich. Sociedade de risco. Rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião 
Nascimento. São Paulo: Ed.34, 2010, p.26. 
512 DESPAX, Michel. Droit de l’Environnement. Paris, Librairies Téchniqyes, 1980. 
513 BECK, Ulrich. Sociedade de risco. Rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião 
Nascimento. São Paulo: Ed.34, 2010, p. 204. 
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