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RESUMO 

Na história social, o direito ao trabalho é preservado da mesma forma que o 

direito à vida e já está incorporado ao patrimonio da pessoa como um bem 

indisponlvel. Diante da evolução social, mais recentemente com as inovações 

tecnológicas e a globalização da economia mundial, constatou-se a existência da 

alteração no ambiente de trabalho, que vem acarretando de forma assustadora 

agravos à saúde do trabalhador e, muitas vezes, até a morte dos mesmos. Este 

trabalho aborda a evolução do direito à saúde do trabalhador na legislação 

estrangeira bem como na do Brasil, além das agressões mais comuns e sua luta 

contra elas e tamb6m as atitudes juridicamente possíveis diante das agressões. 

Palavras-chave: Saúde do trabalhador; Princípio da dignidade humana; Meio 

ambiente do trabalho; Adicionais de insalubridade e 

periculosidade. 



ABSTRACT 

In the social history, the right to the work is preserved in the same way that the 

right to the life and it is already incorporated to the person's patrimony as an 

unavailable real estate. In face of the social evolution, more recently with the 

technological innovations and the globalization of the world economy, it has been 

verified the existence of the alteration in the working environment, that is causing 

offences to the worker's health in a frightening way and, many times, until their death. 

This work approach is the evolution of the right to the worker's health in the foreign 

legislation as well as in the Brazilian one, besides the most common aggressions and 

their fighting against them and also the juridically possible attitudes in face of the 

aggressions. 

Key-words: The worker's health; Human dignity principie; Work environment; 

Danger and unsoundness additional payrnents. 
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A convivência do homem com seu semelhante exige a fixação de limites e 

regras para alcançar a coexistência pacífica, com prerrogativas, deveres e 

obrigações para todos os membros da sociedade. O homem nao vive 96, 

isoladamente, já que é alterita por natureza e busca instintivamente a vida em 

sociedade. 

1 O ser humano 6 um animal que cultiva vivências e está preso a uma cultura e, 
I 

principalmente, nas relações de trabalho onde constantemente convive com o 

desemprego e, por esta razao, se sujeita a condições precárias de trabalho, sem 

qualquer tipo de proteçáo à sua saúde. 

O trabalho tem por finalidade fazer com que o homem, mercê dele, se esforce 

para obter os bens necessários à sua subsistência, eis que dela depende o bem 

maior do ser humano, que é a vida. 

Não é por outro motivo que as Constituições dos países civilizados têm dado, 

regularmente, garantia à inviolabilidade do direito à vida, em primeiro lugar, seguida 

dos direitos à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, como decorre do 

disposto no artigo 5 O  da ConstituiMo da República de 1.988. 

A vida, como se sabe, não subsiste sem os bens necessários à existência do 

homem, se não por meio do trabalho, que há de ser honesto e digno, para que nao 



atente contra os interesses maiores não só de sua sobrevivénch como da de todos 

os que fazem parte de sua comunidade. 

Daí decorre o direito ao trabalho que todo cidadão deve ter, eis que, em 

resumo, desse direito decorre o próprio direito à vida com saúde. 

O direito ao trabalho é uma premissa básica e fundamental para o ser 

humano e não pode ser um meio de penosidade ou de angústia. Não foi por outro 

motivo que, após muita luta, as vinte e quatro horas do dia e da noite foram 

subdivididas em oito horas diárias para o trabalho e as demais para o descanso e 

lazer. 

A tendencia atual, no entanto, seja em razão do desemprego, ou da 

dificuldade encontrada pelas empresas no tocante à administração societária, é o 

trabalho em ambientes insalubres e perigosos, sem qualquer preocupação com a 

saúde do trabalhador, acrescido do aumento da jornada de trabalho, muitas vezes 

não remunerada com o devido adicional. 

Realmente, este é o quadro nada simpático que se apresenta em termos de 

trabalho sob o regime de emprego. 

Para que a globalização traga benefícios para todos, é preciso p6r a 

economia a serviço do ser humano, ou este a serviço dela. Tem-se que reunir as 

condições propícias para um crescimento sustentado e gerador de empregos e 

aproveitar ao máximo as novas tecnologias, especialmente no âmbito da saúde do 



trabalhador, com meio ambiente de trabalho adequado e aplicação das normas de 

segurança, engenharia e higiene do trabalho, bem como as possibilidades medico- 

preventivas possíveis ao trabalhador. 

O direito à saúde é um dos direitos fundamentais da pessoa humana e como 

tal é assegurado na Constituição Brasileira. É importante assinalar que o direito à 

saúde é muito mais amplo do que a assistência medica, significando o estado de 

completo bem-estar flsico, psíquico e social, devendo ser assegurado com essa 

extensão . 

Quando se fala em saúde, a primeira idéia das pessoas é que se tem saúde 

quando não se tem doença. E muitos acham que n6o adianta querer ter saúde, 

querer que o governo garanta a saúde ou ainda que os empres8rios busquem a 

saúde dos trabalhadores, porque muitas doenças acontecem por motivos que não 

dependem da vontade das pessoas ou das ações dos governos e empresas e por 

isso não podem ser evitadas. Para os que pensam desse modo, parece estranho 

falar em direito à saúde. 

O direito à saúde deve ser assegurado a todas as pessoas de maneira igual, 

e significa o direito de estar livre de condições que impeçam seu completo 

bem-estar, físico, mental e social. 

As condições de trabalho fazem parte integrante do direito à saúde. Para que 

esse direito seja respeitado é necessário que ninguém seja obrigado a trabalhar em 

ambiente onde haja ar impuro ou grande perigo de contrair alguma doença, ou 





É necessário, em defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana e de 

sua dignidade, denunciar as práticas trabalhistas abusivas em relaç8o saúde do 

trabalhador, porque a saúde não deve ser confundida com qualquer bem ou produto 

objeto de comércio. É lição de história que os trabalhadores com melhor nlvel de 

saúde e em ambientes adequados de trabalho se colocaram em posiç8o de 
I 

I vanguarda, tanto no plano da produção material quanto da intelectual. 

Finalmente, o direito à saúde do trabalhador é um dos direitos fundamentais 

dos seres humanos mais importantes, porque sem esse direito ningu6m consegue 

viver com bem-estar e realizar tudo o que é necessário para que uma pessoa seja 

feliz. Além disso, a pessoa sem saúde não pode ajudar as outras pessoas a 

conquistarem o seu bem-estar. Por todos esses motivos, uma sociedade s6 poderá 

ser considerada justa se todas as pessoas, sem nenhuma exceç80, tiverem 

efetivamente assegurado seu direito à saúde desde o primeiro instante de vida, 

culminando com o ambiente de trabalho adequado. 

No direito à saúde do trabalhador deve estar compreendido tudo o que for 

necessário para que a pessoa goze de completo bem-estar flsico, mental e social. 

Diante desse fato, a presente dissertação se propõe a garantir um trabalho 

digno e saudável a todos os trabalhadores e continuar sendo uma força motriz na 

sociedade, desde que se seja capaz de mudá-lo. bem como alterar as relações que 

se mantém com ele. 



1 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 

EQUILIBRADO 

1 .I Princípio Fundamental da Dignidade da Pessoa Humana 

O princípio fundamental da dignidade da pessoa humana é um dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil, em todos os campos, inclusive na 

relação de trabalho. 

O termo princípio é empregado para designar as diretrizes - implícitas 

ou explícitas - que iluminam a interpretação das normas, constitucionais ou 

infraconstitucionais no ordenamento jurídico, n8o se podendo, pois, afastá-lo da 

aplicaçâo face As normas, pois que "nenhuma interpretação será bem feita se for 

desprezado um principion (RIZZATTO NUNES, 2002, p.19). 

Assim sendo, o princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana encontra-se presente em tudo que guarde relaçSo com a essência do ser 

humano, estando, assim, vinculada de forma indissociável com os direitos 

fundamentais. 

Pode-se encontrar regras principiológicas tanto na Constituição da 

República como em outras leis que compmm o sistema juridico, contudo, os 

princípios emanados da Carta Magna impõem certa relação de subordinação aos 

demais enunciados do ordenamento jurídico inteno. 



O princípio da dignidade da pessoa humana está disposto como um 

dos fundamentos da Constituição da República brasileira, em seu artigo l0 - 'A 

República Federativa do Brasil, formada pela uni80 indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 

tem como fundamentos: [...I III - a dignidade da pessoa humana;". influenciando a 

interpretação de alguma coisa e náo somente da legislação infraconstitucional, mas 

tambem, das normas contidas na Constituição da República, de modo inexorável. 

Com a promulgaç80 da Carta Magna vigente, o principio mais 

expressivo passou a ser o da dignidade da pessoa humana, assim considerado pelo 

jurista Riuatto Nunes: 

Existem autores que entendem que 4 a isonomia a principal garantia 

constitucional, como, efetivamente, ela é importante. Contudo, no 

atual Diploma Constitucional, pensamos que o principal direito 

fundamental constitucionalmente garantido 6 o da dignidade da 

pessoa humana (2002, p. 45). 

Portanto, constitui o principio da dignidade da pessoa humana um 

princípio absoluto, com carga valorativa. 

A Constituição da Repiiblica de 1.988, ao dispor sobre a dignidade da 

pessoa humana e os direitos e garantias individuais como fundamento do nosso 

Estado Democrático de Direito, reconheceu que é O Estado que existe em funçao da 

pessoa humana, e não o contrário, uma vez que a finalidade precipua da atividade 

estatal é o ser humano, não constituindo este, meio da mesma atividade. Entretanto, 
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o constituinte considerou-a de maneira concreta e individualmente, e, como salienta 

J. MIRANDA (Apud SARLET, 2001 a p. 52), relembrando assim a idéia de KANT, de 

que a dignidade constitui atributo da pessoa individualmente considerada, e não de 

um ser ideal ou abstrato, chama a atenção o doutrinador, de que não se deve 

confundir as noções de dignidade da pessoa e de dignidade humana, quando esta 

for referida à humanidade como um todo. 

O doutrinador Alexandre de Moraes define dignidade como valor 

espiritual e moral. Abaixo seguem as suas palavras: 

"A dignidade da pessoa humana 6 um valor espiritual e moral 

inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na 

autodeterminação consciente e responsdvel da própria vida e que 

traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 

constituindo-se em um mínimo invulnerdvel que todo estatuto 

juridico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente 

possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, 

mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem 

todas as pessoas enquanto seres humanos" (MORAES, 2003, 

p. 128-129). 



Dessa forma tem-se que a dignidade 6 um conceito ímaterial inerente 

ao ser humano, compondo o campo subjetivo de cada ser1. Ainda a dignidade da 

pessoa humana é um valor supremo que concentra todos os demais direitos 

fundamentais do homem, entre eles o direito A vida, não podendo deixar de 

considerar os direitos sociais, esculpidos no artigo 6 O  e seguintes da Carta Magna e 

no Titulo da Ordem Social, bem como o defendido na Ordem EconBmica, onde 

, dispõe o artigo 170: "[...I assegurar a todos a existencia digna, conforme os ditames 
I 

da justiça social". 

Sendo reconhecida pelo ordenamento jurldico estatal, a dignidade da 

1 pessoa humana passou a integrar o direito positivo, e analisando-se seu status 

jurídico-normativo no ambito de nosso ordenamento constitucional, o que se percebe 

é que o Constituinte de 1.988 preferiu não incluir a dignidade da pessoa humana no 

rol de direitos e garantias fundamentais, mas sim, colocou-a na condiç8o de 

princípio jurídico-constitucional fundamental (Apud SARLET, 2001a, p.52). 

No Brasil, a Constituição da Repiiblica de 1.988 assevera que a 

dignidade da pessoa humana é fundamento da República e ela serve de base para 

todo o ordenamento jurídico. Na ótica de Ferreira dos Santos (Apud Costa, p. 214), 

I RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DO TRABALHO - INDENIZAÇAO - DIREITO COMUM - 
DANO MORAL - REDUÇAO - EXCESSO NA FIXAÇAO - ADMISSIBILIDADE. O ressarcimento 
dos danos morais, nas circunstâncias concretas do caso sob exame, estará, com equidade, bem 
fixado na quantia de R$ 50.000,00, com correçao monetária contada da data do ac6rdão e juros 
constados da data da citação. O direito à integridade corporal decorre do princípio fundamental do 
respeito à dignidade da pessoa humana, a qual R ultrajada sempre que alguem, ainda que 
culpoçamente, provoque dano à saúde fisica ou pslquica de outrem. Note-se que o dano moral 6 
objetivo, atinge um bem personallssimo da vítima, independentemente do grau de dor que nela 
provoque. De qualquer modo, basta estar na condição de ser humano para se ter a compreensão, 
ainda que num vislumbre apenas, da dor pslquica de que é portador de uma doença progressiva e 
irreversível, que pode levar à morte. Ap. c/ Ver. 638.957-00/0,6. Cam. - Rel. Juiz LINO MACHADO 
- J, 13.08.2003. 



além da dignidade ser tomada como principio, deve ser, também, tomada como 

paradigma avaliativo de cada ação do Poder Público e um dos elementos 

imprescindíveis de atuação do Estado brasileiro. 

Diante desse conceito de dignidade da pessoa humana, é a justiça 

social que se deve buscar, visando a construir uma sociedade livre, justa e solidária, 

onde se tenha uma justiça distributiva e a renda per capta não se concentre na 

proporção de 10% da população com renda equivalente à dos outros 90%. 

Adriano Sella, utilizando-se das palavras de Cristovam Buarque, 

destacou a importância de uma igualdade na sociedade: 





I 
1.2 Reestruturaç%o do Meio Ambienfa de Trabalho 

A nova ótica requisitada pelos princípios e normas do Direito Ambienta1 

propõe que se olhe para as relações jurídicas enxergando primeiramente, o homem 

como ser humano, dotado de caracterlsticas que escapam à objetividade, para 

alcançar o subjetivo. Deve-se assegurar à pessoa humana a plena liberdade de 

praticar atos da vida; plenitude esta, auferida com a dignidade do trabalhador. 

Qualidade de vida digna é o que o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado além da dignidade humana propõe a todos. lk sabido que, dentre os 

fundamentos do Brasil tem-se o dos valores sociais do trabalho, sociais porque uma 

vez que se está inserido em sociedade, o fruto do trabalho não envolve apenas o 

campo individual do trabalhador, mas transcende-o, atingindo a família - sustentada 

por meio da renda conquistada pelo trabalho - e a sociedade. 

Uma das possibilidades de transpor a aplicação do citado princípio dos 

valores sociais nas relações de trabalho - considerando o ordenamento jurídico 

brasileiro - seria cumprir as normas de segurança de trabalho e as cláusulas 

contratuais, como por exemplo, o cumprimento da jornada de trabalho em oito horas 

diárias e quarenta e quatro semanais, conforme preceitua o artigo 7 O ,  XIII da 

Constituição da República (jornada comum de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas 

semanais, salvo acordo ou convenção coletiva). 

Apesar de a jornada de trabalho estar disposta na Constituição da 

República, podendo, dentro dos limites da lei, ser objeto de transação, salienta-se a 



visão que existe sobre o trabalhador que cumpre o horário corretamente e 

determinado pelo seu empregador, deixando a impressão sugestiva de rido ver a 

hora de ir embora. 

Ainda, em relação aos seus empregados, algumas empresas de 

atendimento ao público disponibilizam aos empregados uma sala, confortável e 

relaxante, para que em caso de nervosismo ou forte pressão, eles possam recolher- 

se na referida sala até se acalmarem e, assim, depois de curto espaço de tempo, 

retornarem às suas atividades. Contudo, alertam os gerentes para que se observe 

se algum empregado recorre mais de quatro vezes à sala, e assim procedendo o 

i empregado, os gerentes devem providenciar a despedida do mesmo. 

A primeira vista a empresa é visionária, mas, na verdade, utiliza-se de 

métodos de vigilancia discriminadores, e claramente viola a dignidade do trabalhador 

em seu ambiente laboral. Com efeito, num determinado dia, um dos obreiros dessa 

I empresa, com alguns problemas pessoais, durante sua jornada de trabalho, 
i 

encontra dificuldade em se concentrar. A cena seria a de uma empresa cheia de 

clientes, com atendimento demorado, um clima péssimo, alcançando o caos e, para 

conseguir restabelecer o equilíbrio, após escutar várias reclamações, este cidadão 

recorre à saia três vezes. Não obstante a possibilidade de freqüentar a sala, sua 

conduta deverá ser a de atenção, uma vez que, se recorrer à sala mais uma vez, a 

quarta, poderá ser demitido ou quem sabe sofrer uma advertencia, ou ainda 

suspensão do seu contrato de trabalho. 



Outras situações de desrespeito com a dignidade dos empregados 

encontram-se relatadas em reportagem realizada pela revista Sem Fmnteims onde, 

em fiscalização, o Ministerio do Trabalho e Emprego, em parceria com a Policia 

Federal, em uma das fazendas no Estado do Pará, libertaram mais de 120 

trabalhadores que estavam vivendo em situação de escravidao (Revista sem 

Fronteiras No 297,2002, p. 23 e ss.). 

Destaca-se, na leitura do artigo, dentre os inúmeros relatos descritos, 

a seguinte situação: 

[...I vigiados por capatazes armados, eles trabalhavam, de sol a sol, 

na derrubada da floresta e deviam quantias superiores ao salário 

combinado. Também eram impedidos de sair do local, alojavam-se 

em barracas de plástico e dormiam em piso de ch8o batido. Para 

saciar a sede, recorriam a uma pequena lagoa de água parada. 

Muitos, inclusive, haviam contraido a malária. Outros estavam 

feridos, devido a acidentes de trabalho. 

A alimentação era fornecida com acréscimo de 30% sobre os preços 

praticados no mercado, sem que os trabalhadores fossem 

informados sobre os custos da mercadoria. O mesmo ocorria em 

relação ao valor das despesas com ferramentas de trabalho. Tudo 

na conta do peão: foice, lima, motosserras, chinelos, botas e chapéu 

de palha (Revista sem Fronteiras No 297, 2002, p. 23 e ss.) . 



No caso, é evidente o descaso com a pessoa humana e com o 

ambiente natural. Se não bastasse a situaçáo degradante em que foram 

encontradas essas pessoas na fazenda, objeto da fiscalizago do Ministério do 

Trabalho, tratava-se de terra grilada, pertencente à União. 

Conclui-se que a práxis sugere que, n8o raro e em distintas situações 

factuais, a luta pela proteção do meio ambiente acaba se identificando em grande 

parte com a luta pela proteção dos direitos humanos, quando se tem em mente a 

melhoria das condições de vida. E é meditando sobre essa luta pela vida digna e 

saudável de todas as pessoas, das presentes e futuras geraçães, que se questiona 

qual seria o legado que se quer deixar às futuras gerações. Certamente não é o 

citado, uma vez que o combate ao trabalho escravo no pais, valorizando a dignidade 

da pessoa humana bem como o adequado meio ambiente de trabalho, deverá se 

intensificar nos próximos anos, após recentes denúncias ao Ministério Público do 

Trabalho. 

Seja este princípio, o da dignidade da pessoa humana, a pedra angular 

da sociedade brasileira, colocando ponto final no consentimento da degradação do 

ser humano e do meio ambiente, com o vil pretexto de simplesmente garantir-se o 

trabalho e a livre-iniciativa, uma vez que o ser humano 6 merecedor de igual respeito 

e consideração, no que se refere à sua condição de pessoa e de trabalhador, e que 

sua dignidade não poderá ser violada ou sacrificada, nem mesmo para preservar a 

dignidade de terceiros. 



Assim sendo, somente haverA espaço da dignidade da pessoa 

humana, não passando o homem de mero objeto de arbítrio e injustiças, quando a 

liberdade e a autonomia, a igualdade e os direitos fundamentais forem, alem de 

reconhecidos, assegurados, demonstrando-se verdadeiro respeito pela vida e pela 

integridade física e moral do ser humano, assegurando-se, sobretudo, as condiçbs 

mínimas para uma existbcia digna, incluindo-se assim, o meio ambiente de trabalho 

(Apd SARLET, 2001% p. 54). 



2 MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 

2.1 Considerações Preliminares Sobre Meio Ambiente 

A importância das normas juridicas concernentes à proteção do meio 

ambiente pode ser comprovada pelo fato de que sempre houve normas voltadas 

para a tutela da natureza. O que as diferencia da proteflo dada antes da atual 

Constituição da República é que antigamente a proteção dava-se pelas normas de 

direito privado, enquanto na atualidade, em face dos avanços tecnológicos e de uma 

nova mentalidade, faz-se necessária uma nova maneira de conceber a legislaç8o de 

proteção ao meio ambiente por intermedio das normas de direito público. 

Para Paulo de Bessa Antunes (1999, p. 4), as diferenças fundamentais 

apontadas para uma nova compreensão ecológica do direito são: 

"a) um profundo questionamento da visão antropocentrista do direito; 

b) ruptura dos conceitos de direito público e direito privado; 

c) ruptura dos conceitos de direito interno e direito internacional". 

Verifica-se que juristas, biólogos, cientistas e muitos outros anteviram 

os desastrosos efeitos que o homem tem causado à natureza e, preocupados com o 

assunto, passaram a estudar de forma mais aprofundada o tema. Dentre outros, a 

respeito do assunto, passagem obrigatória são os escritos do Professor Celso 

Antonio Pacheco Fiorillo e Marcelo Abelha Rodrigues, que inserem o meio ambiente 

do trabalho no conceito de meio ambiente geral, destacando que 



"Podemos dizer que o meio ambiente apresenta pelo menos quatro 

significativos aspectos. São eles: I. Natural; 2. Cuitura; 3. Artificial; e 

4. Trabalho. ... Nesse diapasão, releva dizer, entao, que sempre o 

objeto maior tutelado 6 a vida com saúde e qualidade." (1977, p. 24) 

As normas referentes aos direitos fundamentais são consideradas, em 

sua maioria, como plenamente eficazes, em face da sua essencialidade ao 

desenvolvimento do ser humano, não obstante o conteúdo da Carta Maior ser 

significativo, pois sem o ali disposto não seria permitida ao cidadão a satisfação de 

seus direitos. 

De qualquer forma, o destinatário da norma é a pessoa humana, e a 

id6ia constitucional inserta no artigo I', IV, da Constituição da República est8 antes 

do direito ao meio ambiente. 

Três fundamentos do Estado Democrático de Direito Brasileiro 

receberam status constitucional dado à sua relevancia. São eles: a dignidade da 

pessoa humana e os valores sociais do trabalho, além do da livre iniciativa. 

Por conseguinte, a questão do meio ambiente, por estar intimamente 

ligada aos três fundamentos anteriormente declinados, foi tratada na Constituição da 

República de 1988 de forma nunca vista antes, tanto é que foi dedicado um capítulo 

específico ao meio ambiente, considerando-o como "bem de uso comum do povo e 

essencial à qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à Coletividade o dever 

de preservá-lo e defendê-lo, para as gerações presentes e futuras" (artigo 225). 



Ao se referir ao Poder Público, o legislador constituinte assegurou 

competencia executiva comum que cabe a todas as entidades estatais (artigo 23, 

VI); da competência legislativa concorrente, que é restrita à União, aos Estados e 

ao Distrito Federal (artigo 24, VI e VII), deixando para os Municípios apenas a 

possibilidade de suplementar a legislação federal e estadual no que couber (artigo 

30,11), o que significa que só podem fazê-lo nos assuntos de indiscutlvel interesse 

local (MORAES, 2002, p. 38). 

2.2 Meio Ambiente em Face do Trabalho 

Sem dúvida alguma, a vinculaçáo do trabalho com o meio ambiente t! 

profunda, em razão de que, por meio daquele, o homem se apropria da natureza, 

transformando-a segundo seus interesses e necessidades, valendo-se para tanto de 

processos produtivos e, consequentemente, ensejando situações de risco e de 

alteração ambienta1 que afetam a coletividade. 

O direito do trabalho deve ser considerado sob o prisma da dignidade 

do ser humano. Na sua origem está a noção de que o trabalho humano possa ser 

juridicamente tratado como mera mercadoria, para, na atualidade, ser regulado de 

forma similar aos demais direitos patrimoniais. 

O contrato de trabalho, peça básica das relações de trabalho entre 

empregadores e empregados no sistema capitalista ocidental, exige em princípio a 

presença de três elementos, quais sejam: capacidade jurídica ou sujeito capaz, 



manifestação de vontade e objeto que não contrarie a ordem jurídica, deixando de 

lado a necessidade de se assegurar a dignidade da pessoa do trabalhador. Essa 

dignidade passa pela garantia efetia de que o homem possa trabalhar sem colocar 

em risco a sua vida elou saúde. 

O trabalho, sem dúvida alguma, poderá constituir uma atividade 

perigosa ou insalubre, na medida em que o processo de produção e transformaç80 

de bens e serviços exige a interação do homem e, direta ou indiretamente, poderá 

influir de forma negativa em sua saúde. Ainda, nos dias atuais, é raro encontrar 

ambientes de trabalho adequados mesmo que de forma ergonbmica ao trabalhador. 

Examinando a história, verifica-se que a Revolução Industrial introduziu 

uma série de modificações. Com o surgimento dos grandes centros fabris e de 

novas tecnologias, gerou-se uma situação desconhecida para os trabalhadores, o 

que mais tarde foi percebido com a quantidade de mortes registradas no meio 

operário. O que interessa para o presente estudo é a lesividade devida em razão do 

trabalho, naquela oportunidade, somadas a outros fenomenos como: 

. a proletarização de um imenso contingente de pessoas; 

. a massificação das relações subordinadas; 

. as jornadas de trabalho ilimitadas; 

. os maquinários; 

. novas fontes de energia e matérias-primas nocivas; 

. a exploração intensiva de mineiros; 

. o trabalho infantil. 



Essa lesividade constituiu um marco que clamou por uma polltica de 

meio ambiente de trabalho. O movimento sindical surge como resposta & precária 

situação a que os trabalhadores eram submetidos, tudo com vistas a coibir os 

abusos. Passaram-se anos e, ainda nos dias atuais, trava-se uma luta na obtenção 

de um meio ambiente laboral seguro e adequado. 

Ainda hoje, verificam-se abusos, não obstante um enfoque 

prevencionista, assegurado em nosso ordenamento jurídico, que possa informar 

maneiras diversas de melhorar as relações de trabalho. Em um sistema capitalista e 

num estado democrático de direito, as relações de trabalho têm, em seus agentes, 

um importante papel na formago de um mundo preocupado com o meio ambiente e 

com melhor qualidade de vida para seus habitantes. 

2.3 Meio Ambiente e Ordem Económica 

Conforme já mencionado anteriormente, a República Federativa do 

Brasil tem como fundamentos, dentre outros, os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa. A atividade econámica na atual Carta, em seu artigo 170, assinala em 

vista disso, que "A ordem economica, fundada na valorizago 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, in vefbis: 



I - soberania nacional; 

II - propriedade privada; 

111 - funç&o social da propriedade; 

IV - livre concorrência; 

V - defesa do consumidor; 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 

diferenciado, conforme o impacto ambienta1 dos produtos e 

serviços e de seus processos de &boraçáo e prestação; 

VI1 - redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII - busca do pleno emprego; 

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 

constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede e 

administração no Pais. 

O legislador constituinte, ao tratar da ordem economica e ao incluir o 

meio ambiente como um dos seus princípios, reconhece que a preservação do 

ambiente é fator imprescindível para o desenvolvimento nacional. 

Mister se faz salientar ainda que o avanço econdmico dos países 

subdesenvolvidos deu-se, na maioria das vezes, de forma a degradar e poluir o meio 

ambiente, visto que a indústria não tinha nenhum cuidado com seu processo 

produtivo, fato este que pode ser bem obsewado com o recente derramamento de 

óleo na baía da Guanabara, pela Petrobrás. 

Todavia, na atualidade, a tão falada globalização, 



E...] mormente a economica, que tem como objet'io a 

intemacionaiizaçáo dos mercados de bens, serviços e créditos, 

induzida pela redução de tarifas de exportação, de obstáculos 

aduaneiros e pela padronização das operações mercantis e de 

etapas de processo produtivo (FREITAS JUNIOR, 2002, p. 231). 

acabou por exigir uma maior preocupaçáo com o meio ambiente, sob pena de não 

sobreviver com a concorrencia e perder mercados. 

A globalização economica, por meio da integração de mercados e 

liberação do comércio internacional, 6 uma realidade. As condições dessa nova 

ordem determinam profundas mudanças na vida das populações e principalmente 

no mundo do trabalho, apresentando refiexos nos níveis de emprego, no meio 

ambiente, na saúde das pessoas e dos trabalhadores. 

Essas profundas mudanças observadas na organização dos processos 

de trabalho, sempre visando ao aumento de produtividade e redução de custos, 

acabam por determinar uma nova visão nos países industrializados e desenvolvidos, 

seja ele o de mais produção e menos preocupação com o trabalhador. 

Tanto é verdade que, nos últimos tempos, está sendo possível 

constatar que as indústrias altamente poluidoras estão migrando para os países do 

terceiro mundo, enquanto nos paises do primeiro mundo deverão permanecer tão 

somente aquelas que preservam o ambiente (sA DA ROCHA, 1999, p. 34). 



Observa-se que é perfeitamente possível conciliar dewnvdvknento 

econdmico e proteção do meio ambiente. Por oportuno, transcreve-se a seguir o 

artigo 2' da Lei 6.938, de 31.08.1981, que instituiu a Polltica Nacional do Meio 

Ambiente e criou o Sistema Nacional de Preservação e Controle - SISNAMA que 

assim se apresenta: 

A Politica Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambienta1 

propícia P vida, visando assegurar, no País, condiç6es de 

desenvolvimento socioecon6mico, aos interesses da segurança 

nacional e proteção da dignidade da vida humana ... 

O objetivo fundamental da Politica Nacional do Meio Ambiente 4 a 

compatibilizago do desenvolvimento economico-social com a preserva@o da 

qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. 

A preocupação com o tema é tamanha que o direito do meio ambiente 

é dotado de instrumentos específicos que o capacitam a atuar na ordem econdmica, 

autorizando ou não o crescimento de um país. Vale, para tanto, citar o estudo de 

impacto ambiental, cuja finalidade nada maís a que realizar previamente um 

diagnóstico das consequgncias ambientais decorrentes das atividades que possam 

colocar em risco o direito de brasileiros e estrangeiros residentes no país. e 
necessário um meio ambiente ecologicamente equilibrado, pois este nada mais é 

que "um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida", repita- 

se. 



Interessante o comentário sobre a natureza do direito ambienta1 de 

Paulo de Bessa Antunes, ao escrever que a : 

[...I natureza economica do Direito Ambienta1 deve ser percebida 

como o simples fato de que a preseivação e sustentabilidade da 

utilização racional dos recursos ambientais deve ser encarada de 

forma a assegurar um padrao constante de elevação de qualidade 

de vida dos seres humanos que, sem dúvida alguma, necessitam da 

utilização dos diversos recursos ambientais para a garantia da 

própria vida humana. O fator economico deve ser encarado como 

desenvolvimento e n8o crescimento. O desenvolvimento se 

distingue do crescímento na medida em que pressupõe uma 

harmonia entre os diferentes elementos constitutivos. Já o 

crescimento tem o significado da preponderhcia e prioridade da 

acumulação de capital sobre os demais componentes envolvidos no 

processo (ANTUNES, 1999, nota de rodapé no 8, p. 46). 

2.4 Meio Ambiente e o Ser Humano 

O ser humano é o elemento central do Direito, tanto 6 que não há 

ordenamento jurídico que se destine a regular rela@o de outros seres. A insistência, 

na luta por um meio ambiente sadio, 6 considerada um dos direitos fundamentais da 

pessoa humana, já que constitui condição indispensável ao seu bem-estar. 



A Constituição da República, como todo ordenamento jurldico, tem 

como destinatário a pessoa humana, assegurando a brasileiros et estrangeiros 

residentes no país, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e d 

propriedade. Não se podem garantir à pessoa humana os direitos 

constitucionalmente assegurados, se nao houver um meio ambiente equilibrado nos 

termos do seu artigo 225. Observe-se que a preocupação com o assunto surgiu da 

luta dos cidadãos, notadamente nos anos de 1960, na Europa, Estados Unidos e 

Japão, que reivindicavam uma nova forma da qualidade de vida, o que acabou 

culminando com o aparecimento de movimentos populares, devendo ser citado, 

exemplificativamente, o desempenho das Organizações NBo Governamentais - 
ONGs, em todo o mundo. 

O legislador constituinte asseverou, ainda, que o meio ambiente 6 
I 

considerado "bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida" e, 

para tanto, dotou na mesma fonte normativa, qualquer cidadao, com capacidade ' jurldica em invocar tutela jurisdicional tendente B satisfa90 de seus interesses, 
I 

I fazendo notar ainda que a propriedade não utilizada de forma a garantir um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado deixa de cumprir sua função social. 

O Brasil, sendo um Estado Democrático de Direito, que tem como 

fundamento, dentre outros, a dignidade da pessoa humana, deve 

assegurar aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, sob pena de negar o 

direito a vida (Apud MORAES, p. 234). 



O principio da dignidade humana delimita o plano estabelecido como 

padrao mínimo na esfera dos direitos sociais, o que demonstra que a falta de 

condições materiais minimas ao homem prejudica o próprio exercício de liberdade. 

As agressóes contra a dignidade da pessoa humana al6m de atentarem contra a 

própria es&ncia do indivíduo, são assunto de especial interesse para o Estado que, 

além de coibir tal prática, deve proteger ativamente a vida humana, ou perderá sua 

razão de ser. 

Por oportuno, cita-se a lição de Teofila T. Diaz Aroco: 

Todo ordenamento jurídico tem como ponto de partida a dignidade 

da pessoa humana. Se o fundamento da ordem jurídica 6 a 

dignidade da pessoa humana, o fundamento desta dignidade 6 o 

trabalho, e sendo o trabalho de utilidade social, 6 preciso que o 

Direito do Trabalho ampare e vigie o cumprimento dos fins do 

trabalho. (AROCO, 1997, p. 38) 

2.5 Meio Ambiente e Exercício de Cidadania - A Questão das 

Organizações Não Governamentais - ONGs 

A Constituição da República, em seu artigo 225, ao consagrar o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado como direito de todos, "bem de uso comum e 

essencial à sadia qualidade de vida", atribuiu a responsabilidade de preservá-lo e 

defendê-lo não apenas ao Estado mas também à coletividade. 

2 Tradução livre do autor. Texto original: Todo ordenamiento jurídico tiene como punto de partida Ia 
dignidad de Ia persona humana. Si e1 fundamento de1 orden jurídico es Ia dignidad de /a persona 
humana, e1 fundamento de esta dignidad es e1 trabap, y siendo e1 trabajo de utilidad social, es pmciso 
que e1 Derecho de1 Trabajo ampare y vigie e1 cumplimiento de 10s fines de1 trabajo. 



Assim é que, torna-se dever de todos, a preocupação com o tema 

meio ambiente. Os doutrinadores slio unanimes em asseverar que o poder de 

decidir e intervir para transformar o meio ambiente assim como os benefícios e 

custos dele decorrentes estão distribuídos socialmente. Por serem detentores do 

poder econdmico ou de poderes outorgados pela sociedade, determinados grupos 

sociais possuem, por meio de suas açóes, capacidade de influenciar na 

transforma@o do meio ambiente, situaçiio essa que pode ser observada com o 

poder do capital (empresários), dos políticos (legislativo), do judiciário, dos membros 

do Ministério Público e da sociedade organizada. 

Certo 6 que na atualidade quando se fala em proteçáo ao meio ambiente 

de forma duradoura, logo se imagina uma sociedade civil organizada e partícipativa, 

o que se dB h6 tempos por meio da criação das organizações n8o-governamentai8, 

que atuam em conjunto com o Estado, Ministbrio Público e cidadaos isdados (SA 

DA ROCHA, 1999, p. 37). 



As Organizaçties N%o Governamentais (ONGs) exercem um papel 

fundamental não só na representação dos interesses e direitos socialmente 

fragmentados, mas ainda no controle da atuação estatal, que nem sempre está de 

conformidade com as determinações legais. Um dado importante é que o 

associativismo ambiental decorre da incapacidade de o Estado tutelar 

adequadamente as normas jurídicas existentes. 

Nos países subdesenvolvidos, a sociedade, ainda que organizada, quer 

por meio de associaçtjes, organizações não governamentais - ONGs ou Fundações, 

encontra dificuldade e resistência para assegurar aos cidadãos um meio ambiente 

equilibrado. 

A desigualdade de força entre o empresário detentor de poder econbmico 

e o titular de direito ambiental (a sociedade de uma forma geral) 6 grande, haja vista 

que o acesso à justiça deixa de ser tema amoldado í3 condição social ou econ6mica 

do lesado. Dai ser relevante a diferença existente entre estar ou n8o organizado. Em 

outras palavras, na sociedade contempor8nea é mais difícil o acesso à justiça para 

os indivíduos não organizados, sobretudo se carentes de recursos financeiros e 

culturais. 



2.6 Do Direito B Vida 

A Constituiflo da República em seu artigo 5', caput, garante o direito 

inviolAvel à vida, como um dos pressupostos para o exercicio de todos os demais 

I direitos, pois, para exercê-los, tem-se que manter a existência humana. 

O direito à vida é inviolável e, assim sendo, deve-se considerar que a 

dignidade da pessoa humana como princípio constitucional alinhado no artigo I', 111, 

do texto constitucional constitui base da existência humana, norma fundamental 

norteadora do sistema. 

Some-se ao artigo supra o ditado pelo artigo 170, VI, da Constituição, o 

qual estabelece que a ordem economica fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tem por finalidade assegurar a todos a existdncia digna, 

conforme os ditames da justiça social. 

Tem-se que o principio da dignidade humana impõe que seja conferido ao 

cidadao um padrão mínimo de direitos sociais, que se encontram declinados na 

Constituição, cuja não observância prejudica até mesmo o exercicio de liberdade. 



3 DO DIREITO A SAÚDE 

Com a criação da Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1946, é que a 

saúde passou a ser reconhecida como um dos direitos fundamentais de todo ser 

humano. O Ministério Público do Trabalho norteia o conceito de saúde a partir da 

proposta elaborada pela OMS, que resumidamente afirma tratar-se de assegurar um 

"estado completo de bem-estar flsico, mental e social". 

Encontram-se, na Constituição da República, as seguintes disposições com 

relação à saúde: 

. artigo 6' :São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdgncia social, a 

proteção à maternidade e B infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constitui@o; 

. artigo 7': São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, alem de 

outros que visem a melhoria de sua condição social: 

[.-I 
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas 

de saúde, higiene e segurança; 

I...] 

. artigo 196: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econt3micas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal igualitário às aç&s e serviços para sua 

promoçáo, proteção e recuperação; 



[...I 

. artigo 200 Ao sistema único de saúde compete, a l h  de outras 

atribuições, nos termos da lei: 

[...I 

VIII, Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o 

do trabalho; 

[...I 

. artigo 227: é dever da farnilia, da soCiedade e do Estado assegurar 

à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 

direito à vida, à saúde ... 

Do texto constitucional, constata-se a preocupaç80 com o assunto saúde, 

dando especial relevância & saúde dos trabalhadores, nao obstante seja de 

conhecimento público que ainda persistem em nosso país antigas formas de 

produção, processos artesanais ou mecanizados que desenvolvem doenças de toda 

natureza. Tambem é curioso notar que, segundo dados fornecidos pelo Sindicato 

dos Metalúrgicos de São Paulo, as antigas formas de produção convivem tambem 

com novas tecnologias e empresas globalizadas cujas, normas e padrões são 

deliberadamente inferiores aos das matrizes. 

3.1 Princípios Consltucionais Ambientais 

Sem dúvida alguma, o primeiro e mais importante principio é ser a 

qualidade dele um direito humano fundamental (MACHADO, 2001, p. 76). Tal 

princípio pode ser observado com a leitura do artigo 225, caput da Constituiç%o da 



República onde "Todos t6m direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras geraçõesn. 

Sem prejuízo do anteriormente arrolado, apresentam-se a seguir 

princípios ambientais originados nas declarações sobre o meio ambiente resultantes 

das Conferências de Estocolmo de 1.972 e das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro em 1.992, norteando 

assim a proteção ambiental constante de nossa Constituieo, valendo destacar o 

Principio I, da Conferência de Estocolmo de 1972: 

Os seres humanos constituem o centro das preocupaçbs 

relacionadas com o desenvolvimento sustentável. TAm direito a uma 

vida saudável e produtiva em harmonia com o meio ambiente. 

Seguem-se alguns princípios adotados pela legisla@o brasileira, 

derivados das Conferencias acima citadas: 

. Principio do desenvdvimento sustent8vel: dever de presenração 

I 
I 
I 

ambiental se impõe ao Poder Público e A coletividade com o 

objetivo de garantir o gozo desse direito às presentes e futuras 

gerações. 

. Principio do poluidor-pagador supõe a prevenção e a repressao 

das açbs degradantes do meio ambiente, não significando que o 

ato de poluir deva ter como penalidade um ressarcimento em 



dinheiro, o objetivo preclpuo 6 a necessidade de prevençáo de 

ações que visem a modificar o meio ambiente. 

. Princípio da prevenção: garantir um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, pois na maioria das vezes os danos sBo irreverslveis e 

irreparáveís. 

. Princípio da participaçfio: atuaçáo da coletiidade na proteção do 

meio ambiente, fazendo-se imperiosas na efetiia defesa deste, 

medidas que venham a informar e educar a coletiiidade 

(ALMEIDA, 1999, p. 73). 

As constituiçoes modernas tgm adotado em seus textos princípios ambientais, 

e a nossa n8o foge à regra, bastando para tanto a leitura do artigo 225 (FIORILLO 

e ABELHA RODRIGUES, 1977, p. 42). 

- 

3 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de USO comum d0 
povo e essencial B sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade O dever de 
defendê-lo e preserva-lo para a presente e as futuras geraçbs. 
Pardgraf~ 1 .O - 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 patrimbnio genhtico do Pais e fiscalizar as entidades 
dedicadas à pesquisa e manipulação de material genbtico; 
111 - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alte-o e a supressão permitidas somente atrav6s 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 phvio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade; 
V - controlar a produção, a comercialitaç80 e o emprego de tecnicas, m6todos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 
VI - promover a educação ambienta1 em todos os níveis e a conscientiiçáo pública para a 
preservação do meio ambiente; 
VI - proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 
função ecol@ica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 
Parágrafo 2.O - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente 
degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgao público competente, na forma da lei. 
Parágrafo 3 . O  - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitam os 
infratores, pessoas físicas ou jurldicas, a san- penais e administrativas, independentemente da 
obrigação de reparar os danos causados. 
Parágrafo 4 . O  - A Floresta Amazenica brasileira, a Mata Atiantica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato- 
Grossense e a Zona Costeira são patnmbnío nacional, e sua utilizaç8o far-se-á, na fonna dPI iei, 
dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos 
recursos naturais. 



3.2 Fontes Nonnathras - Brasil 

Quanto às Constituições da República, no que se refere ao tema meio 

ambiente, é válido registrar: 

. 1891 e 1824: não trataram do assunto; 

. 1934: atribui à Uniao competdncia para legislar a respeito de bens 

do domínio federal, riquezas do subsolo, mineraç40, 

metalurgia, águas, energia hidroeletricas, florestas, caça e 

pesca e sua exploração; 

. 1937 e 1946: reiteraram o apontado na Constituição anterior; 

. 1967 e 1969: estabeleceram ainda ser da competencia da Uni60 

formular e executar planos nacionais de saúde bem como 

planos regionais de desenvolvimento, alem de legislar sobre 

normas gerais de defesa e proteção da saúde; 

. 1988: dedicou capítulo VI - DO MEIO AMBIENTE para as questões 

am bientais. 

Pardgrafo 5.O - São indisponlveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por açóes 
discriminat6rias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 
Parágrafo 6 . O  - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei 
federal, sem o que não poderão ser instaladas. 



Algumas Constituições Estaduais tambem têm se preocupado com a I 
questão do meio ambiente, sendo interessante registrar as seguintes: 

. Estado do Amazonas: todos têm direito ao meio ambiente 

equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 

ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo; 

. Estado da Bahia: o direito ao ambiente saudável inclui o 

ambiente do trabalho, ficando o Estado obrigado a garantir e 

proteger o trabalhador contra toda e qualquer condição I 
nociva à sua saúde física e mental; 1 

I 
. Estado de São Paulo: o Estado e os Municípios 

providenciarllo, com a participação da coletividade, a 

preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria 

do meio ambiente natural, artificial e do trabalho, atendidas 

as peculiaridades regionais e locais e em harmonia com o 

desenvolvimento social e economico; 

. Estado de Sergipe: para assegurar o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder 

Público, com o auxilio das entidades privadas, buscar a 

integração das universidades, centros de pesquisa e 

associaçães sindicais, nos esforços para garantir e aprimorar 

o controle da poluição, inclusive no ambiente do trabalho. 



. Consolidação das Leis do Trabalho, 7.943: o legislador celetista, jB 

preocupado com o meio ambiente do trabalho, cuidou de enunciar, 

ainda que timidamente, no artigo 154 - "A observ4ncia, em todos 

os locais de trabalho, do disposto neste Capítulo, nao desobriga 

as empresas do cumprimento de outras disposições, que, com 

relação A matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou 

regulamentos sanitários dos Estados ou Municípios em que se 

situem, os respectivos estabelecimentos, bem como daquelas 

oriundas de convenções coletivas de trabalhon - normas gerais de 

tutela, de tal forma que em todos os locais de trabalho deveriam 

ser respeitadas normas de salubridade e segurança. 

Em 1.967, o texto consolidado foi modernizado, substituindo as 

expressões Higiene e Segumnça do Trabalho por Segurança e Medicina do 

Trabalho, alterando quase todos os dispositivos e concedendo ampla liberdade ao 

Ministério do Trabalho para, na forma do artigo 200, estabelecer normas, tendo em 

vista as peculiaridades de cada atividade, oportunidade em que surgiram as normas 

regulamentadoras: 



. Decretelei número 272 de 7.967, que dispõe sobre medidas de 

segurança sanitária no País; 

. Portaria número 3.274 de 7.078, do Ministbno do Trabalho que, por 

meio de Normas Regulamentadoras, cuida da Segurança e 

Medicina do Trabalho; 

. Lei número 6.938 de 1.981, que estabeleceu a Polltica Nacional do 

Meio Ambiente. 

Há de se dar destaque à Lei numero 6.938, de 31 de agosto de 1.981, 

que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente e criou o Sistema Nacional de 

Preservação e Controle - SISNAMA, composto por órgãos da União, dos Estados e 

Municípios, lei essa que, recepcionada pela Constituição e complementada por 

nomas posteriores, organizou a administração ambiental, destinando ao Ministerio 

do Meio Ambiente o planejamento e a supetvia8o da polltica nacional e ao IBAMA 

(autarquia federal) a execução dessa política em todas as suas etapas, desde a 

preservação dos recursos naturais até sua fiscalizaflo e controle. 

i 3.3 Meio Ambiente em Outros Países 

O tema meio ambiente constitui assunto de interesse mundial, haja 

vista que as Cartas Constituintes contemporâneas d%o relevancia ao tema. No 





É importante datacar o Protocolo assinado pf3b p a h  i&?$mnke 

do Mercosu~ em 26/06/1.~92, em Las Lellas, oportunidade em que foi calebrado o 

'Acordo de alcance parcial de cooperação e intercâmbio de bens utilizados e a 

defesa e proteflo do meio ambiente", criando a REMA - Reuniao Especializada em 

Meio Ambiente. A REMA tem como propcbito a de gWo de estudos para 

Cêlebraç~~ de reunioes p e n a i a  e autbnomas dentro do Mercado Comum, tudo 

Com vistas a estabelecer dimt- para pr0tW0 do meio ambiente- 

Para Celso Antonio Pacheco Fiorillo e Marcalo Abelha Rodrigu-, o 

tratado instituidor da CECA - Comunidade EuropBia do CaW0 e do Ato, datado de 

1-952, foi: 

I...] o primeiro acordo internacional a integrar segurança do trabalho 

em seu texto base, assinaiando no amgo 55 o direito da referida 

Comunidade de suscitar e financiar inveStigaH0 sobre a segurança 

dos trabalhadores nas indústrias do cardo e do aÇ0 e de comunicar 

OS wus resultados a todos os interessados na Comunidade (1077, 

p. 48). 

A seguir destaca-se o tratamento dado em sede constitucional para o 

tema meio ambiente. 

A Constituição da República de Cuba, em seu aitigo 48, assim 

estabelece: *O Estado garante o direito a proteç80, SeguranFe e higiene do trabalho, 



mediante a adoÇgo de medidas adequadas para a prevenção de acidentes e 

enfermidades profissionaisn.' 

A Constfiui@o da Espanha se refere em cardter geral proteç8o do 

meio ambiente em seu arno 45; da saúde no artigo 43 e dB tratamento específico 

nas hipóteses de ameaça ao meio ambiente laboral no artigo 40.2. Por oportuno 

cita-se a li@o de Antonio Sempere Navamo: 

[. ..] Para efeito, convbm notar que 0 primeiro direito fundamental 

que abre o elenco contido na Se@o 1' do Capitulo I1 da C o n s f i ç ~ ~  

Espanhola, tem como objeto a vida e a integridade ffsica (artigo 15). 

Relacionado com o mesmo, O artigo 43 reconhece o direito 4 

prot@o da saúde, de modo que constitui um dos princípios que 

regem a politica social e econbmica tuteiar da saWe pública, 

atravbs de medidas preventivas. e, a16m disso, se resguarda na 

Norma fundamental uma men@o específica que manifesta a 

mpecial transmnd8ncia que reveste 0 seguro e a higiene no marm 

genbrico da prote@o da saúde: concretamente, Os poderes públicos 

ficam comprometidos a velar por ela (art. 40.2) (NAVARRO et ala, 

4 
T r a d u ~ ~  livre do autoK Texto E1 ESMO gamnbia e1 d e ~ h o  a Ia P f V h a n l  Wundad e 

higiene de/ trebab mediante /a ado@&l de medidas adwadas Pam Ia PmmM:im de eccidentes y 
F r e m a d e s  p~ib~ionales. 

Tradwo livre do autor.  to to aiginal: [,..I a1 efecfO1 mneene notar que e1 primef derecho 
fundamenrall que a/be elen00 mtendido en Ia. SeCCibn 1 de1 c a ~ l b b  11 de Ia Con~tituci6~ 

Espafjoh tiern objeto /a d a  e integridad fis1t3 (articulo 15.. En relaci6n com e/ mismo, e1 
mtaj(jn de /a salud, de manem que constituye uno de IW artlcul~ 43 m n -  e/ derecho a Ia P 

principk mctOms de Ia pdltica 
y econ6mXã tufelar Ia salud Pública a de m e d w  

PleventiVas em*S se -e en /a Norma fundavnfal una ~ e ~ c ~  e-ca que manfiesb 
Ia especial que revist8 Ia 9 uMad e h$rene en el mamo g 8 M m  de Ia pn>twi6n de 

an comprome- a Mar por ella (art. 40.2) 
ja Salud: mncr?3tamente9 /os poderes PO~I- qu"f 



A preocupaç80 com o meio ambiente foi inser& no arügo 41 da 

Constituiç~o Nacional Argentina, com a seguinte red-o: 

Todos os habitantes gozam de direito a um ambiente a o ,  

equilibrado, apto para o desenvolvimento humano e para qw as 

atividades produtivas satisfaçam as necessidades presentes, sem 

comprometer as das geraçbs futuras e tem o dever de presen&-lo. 

0 dano ambienta1 gerar8 prioritariamente a obrigação de recompor, 

segundo o estabeleça a lei.' 

Corrobonindo com o jB citado aitigo 41 da ConstituiçBo Argentina, 

Mariana Valls escreve que: 

I...] entre esses princfpios, a cláusula expre-amente explica: a) o 

do desenvolvimento sustentável OU duradouro, ao qualificar o 

ambiente corno apto para o desenvolvimento da humanidade e para 

que as atividades produtivas satisfaçam ds necessidades presentes 

sem comprometer as das gerações futuras e, b) a precaução ao 

estabelecer o dever de preservar 0 ambiente, sen%o apenas se 

refereria à sua reparaflo ou recomposição assim que sofrido o 

dano (I 999)' 



Na Argentina, o meio ambiente do trabalho tem legislaçúo especifica, 

regulada pela '[...I lei nacional 19587 de Asseio, limpeza, política, segurança e 

higiene do trabalho e de seu decreto regulamentar numero 351l79" '. A referida lei 

regula entre outros, indenizagbes por acidentes do trabalho e por doenças 

provocadas em do trabalho exercido, limitando jornadas de trabalho naquelas 

atividades tidas como insalubres. Jb o regulamento que apresenia vdrios anexos, 

cuida de declinar 0s nlveis mínimos de qualidade exigidos Para 0 trabalho, dando 

especial atenHo a uma contaminação ambiental, as radiações, ~ í d o ,  calor e 

segurança no ambiente do trabalho. 



4 MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 

A preocupaHo com o meio ambiente começou de forma tlmida e, wmo bem 

assinala o Prof. ~ r .  Domingos Sdvio iainaghi em suas aulas na UNIF IEO - Centro 

Universitário FIEO, no cuno de Mestrado em Direito, "inicialmente a preocupaç8o 

era voltada a o  somente defesa do mico-leao-dourado, da madeira de lei em 

determinadas regióes do pais" (2003). 

Tal situago posteriormente culminou com igual Prote@o em rela@o ao 

homem que ali vivia. Assim 6 que o conceito de meio ambiente passou a alcançar 

outras dimens&s e se voltar para o destinatário da noma, que 6 precipuamente a 

Pessoa humana. 

Rodolfo Camargo Mancuso preleciona que: '0 homem, enquanto ser vivente, 

integra, como tal, o mundo da natureza e, nesse prisma, tem tanto direito vida 

quanto tudo o mais que compbe os reinos animal e vegetal" (1990, p. 51). 

Todavia 6 inegável que os horizontes do homem vao muito alem do mero 

instinto de sobrevivencia, tanto que Sua alma revela uma natural tend9ncia ao 

Progresso, ao desenvolvimento e a realizaç80, mesmo em condições de severa 

adversidade. Nenhuma outra coisa sinaliza a mensagem crism de que nem 96 de 

P8o vive o homem ou o alerta do Nazareno no sentido de que veio Para que 

tenham vida e a tenham em abundsncia, mensagem consoante com a diretriz da 

91Ja/i&de de vida enunciada na C~n~titui@o Federal @rogo 225)- 



Na lição de Rodolfo Camargo Mancuso, nao resta dúvida de que: 

[...I est4 assegurada a autonomia conceitusl do 'meio ambiente do 

trabalhon, uma subespécie do meio amb'ite artificial ou constmjdo, 

ou seja, o "habiat laboral" onde o homem deva encontrar os meios 

que haverao de prover sua existbncia dina (1 990, p. 55). 

Assinala ainda, que o conceito bhsico de meio ambiente é o do artigo 3' da 

Lei 6.938 de 1.981, que instituiu a Polftica Nacional do Meio Ambiente e criou o 

Sistema Nacional de Presenra@o e Controle - SISMMA: "O conjunto de condiçbe~, 

leis, influencias e interaws de ordem flsica, qulmica e biológica, que permite, 

abriga e r q e  a vida em todas as suas formas.' 

Adiante, algumas definipões de meio ambiente do trabalho: 

José Afonso da Silva escreve que: 

[..-I meio ambiente do trabalho vem a ser o "habitat laboral", isto 6, 

tudo que envolve e condiciona, direta ou indiretamente, o local onde 

o homem obtem os meios para prover o quanto necessário para sua 

e desenvolvimento, em equilibrio com o ecossistema. 

A sensu, portanto, quando aquele "habitar se revele 

inidaneo a assegurar as wnd iws  mínimas para uma razoável 

qualidade de vida do trabalhador, ai se ter4 uma lesa0 ao meio 

ambiente do trabalho (1998, P- 86). 



Julio Cesar de Sá da Rocha assinala que: 

[...I é possivel conceituar o meio ambiente do trabaiho como a 

ambidncia na qual se dessnvohrem as ativídadea do trabalho 

humano. Nao se limita ao empregado; todo trabalhador que e a 

sua mão-de-obra exerce sua atiidade em um ambiente de trabalho. 

Diante das modificaçtb por que papipa O trabalho, o meio ambiente 

laboral nao se re&inge ao espaço interno da fábríca ou da empresa, 

mas se estende ao próprio local da moradia ou ao ambiente uhano. 

(1097, p. 50). 

Ivar Oddone entende por meio ambiente do trabalho: 

[. ..I o conjunto das condipdes de produCg0 em que a força de 

trabalho e o capital se transformam em mercadorias e em lucro. 

Esse conjunto, diferente segundo OS modos de produção que 

sucederam na história, de acordo com 0s Setorês produtivos, nos 

interessa pela sua capacidade de Provocar danos à saúde de quem 

trabalha (1995, P. 131) 

~ ~ d ~ l f ~  de Camargo Mancuso descreve meio ambiente do trabalho 'como 

habitat laborai isto 6, tudo que envolve e condiciona, direta e indiretamente, o local onde o 

homem obtbm os meios p r a  prover O quanto necessdno para sua sobreviv8ncian (1990, 

P. 12). 



Ainda, Amauri Mascaro Nascimento escreve que 

E...] meio ambiente do trabalho 6, exatamente, o complexo rnhquinh 

trabalho, as edíícações do estabelecimento, equipamentos de 

prote@o individual, iluminaç40, conforto termico, instalam8 

el&ría, condições de salubridade ou insalubridade, de 

periculosidade ou n80, meios de pre-nç%o 4 fadiga, outras medidas 

de prote@o ao trabalhador, jornadas de trabalho e horas extras, 

intervalos, descansos, fbrias, movimenta@o, armazenagem e 

manuseio de materiais que formam o conjunto de condi@es de 

trabalho (2001, P. 730). 

Nao resta dúvida de que condiçbs salubres, seguras e higienicas de trabalho 

sao direitos trabalhistas sociais indisponíveis do trabalhador. Dai a impoit8ncia da 

atuaflo estatal administrativa para Impor a0 empre~dor 0 cumprimento de suas 

obrigações legais e contratuais. 

Num estado democrático de direito, salutar 6 a discussao das relaç6es de 

trabalho. por melhor que pudesse vir a Ser a atua!$o do Estado por interm6dio de 

seus diversos 6rgHos no tocante ao meio ambiente do trabalho, necess&rios e 

indispensaveis s ~ o  a presença e a paiticipaç80 dos sujeitos do contrato de trabalho, 

empregados e empregadores e, sempre que possivel, com a assist8ncia dos seus 

respectivos sindicatos. 



A esse respeito prekionava Cesarino Jiinioc 

O empregador deve assegurar ao trabalhador um ambiente de 

trabalho idôneo, um ambiente que, pela sua atuaçáo, fomia~&~,  

elementos constitutivos (ar, luz temperatura etc.), pelas prbprias 

maquinarias e utensilios nele instalados, n8o somente permita ao 

trabalhador o regular cumprimento da prestaç80, mas, também na0 

acarrete nenhum prejuízo à sua integridade jurídica e à sua saúde. 

isto 6 disciplinado por leis e t'eg~lamentos destinados a prevenir, 

sejam as causas de doença e tutelar em geral 8 saúde do 

trabalhador (tutela da higiene do tmbalho), sejam as causas de 

acidente do trabalho (tutela da WuranW do trabalho) (Apud SADy, 

2000, p. 47). 

Na mesma Ynha Valentin Carrion define: 

A segurança e medicina do trabalho 4 a denominaçgo que trata a 

proteflo fisica e mental do homem, com 6nfase especial para as 

,odificaç&s que lhe pSsam advir do seu trabalho profissional. 

Visa as doenças profissionais e os acidentes do 

trabalho ( A p ~ d  SADY, 2000, P. 47). 

4.1 Meio Ambients do Trabalho e Dano 

A 938 de 1.981 que instituiu a Polltica Nacional do Meio Ambiente 

e criou o Sistema Nacional de presenraç80 e Controle - SISNAMA, em seu artigo 3 O ,  
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111, define como poluiç8o a "degradaç80 da qualidade ambienta1 resultante de 

atividades que direta ou indiretamente: prejudiquem a saúde, a segurança e 0 bem- 

estar da populaç80 ou afetem as condiçdes estbticas ou sanitárias do meio 

ambiente". 

Em se tratando de meio ambiente do trabalho, o dano pode ocorrer em 

razão das atividades exercidas pelos trabalhadores que venham a ser prejudiciais A 

sua saúde, segurança e bem-estar, razão pela qual, nos termos dos artigos 4' e 14 

da citada ~ e i  6.938 de 1.981, B imposta ao empregador a obrigaç8o na0 s6 de 

recuperar os danos causados, mas tarnbbm de indenizar, sendo irrelevante o fator 

culpa. 

O dano ao meio ambiente do trabalho deve ser entendido como a 

insalubridade do ambiente que afeta direta ou indiretamente a saúde 

dos trabalhadores, sendo que tal situa@o pode ocorrer de inúmeras 

formas, dentre elas: runildos exc8ssivos. calor. produtos tbxicos, 

gases, jornada de trabalho. condifles de trabalho, determinadas 

funçdes, enfim, tudo o que pode prejudicar a saúde, o bem- estar e 

a segurança dos obreiros (MACHADO. 2001. P. 74). 

4.2 Natureza Jurídica 

O tema meio ambiente do trabalho n8o 6 tratado sob a 6tim da 

tradicional dicotomia entre interesse público e interesse privado. por tratar-se de 

interesses metaindividuais denominados difusos. Hoje se pode enquadrar o assunto 

59 



meio ambiente do t m h o  no m p o  dos direitos sociais e fundamentais do 

cidadão. 

O meio ambiente do trabalho, em se tratando de interesse de todos 0s 

trabalhadores para um ambiente laboral sadio e essencial qualidade de vida, 

"nstitui direito difuso, tendo como tutela a protewo da saúde de todos os 

trabalhadores. Todavia, tem-se que meio ambiente laboral pode effvohref a defesa 

PrOCessual tanto de direitos difusos como de direitos coletivos. 

Na /i@o de Celso Antonio Pacheco Fiorillo, e Marielo Abelha R~drigues 

tem-se: "a proteMo do meio ambiente de trabalho associa-se A tuteia da saúde do 

trabalhador, sob o fundamento constitucional da tutela da vida com dignidaden (1977, 

P. 44). 

4-3 Proteçáo ao Meio Ambienle do Trabalho 

N ~ O  resta dúvida de que a CO~S~~U@O doutrinária do Direito Ambiental, 

em mat6ria de segurança do trabalhador e meio ambiente do trabalho tem como 

fundamento a tutela dos interesses difusos e coletivos. 
L 

A própria legislaç80 trabalhista, Consolida@o das Leis do Trabalho 

(CLT), insiste em normas pmt&s individuais, o que se resume. em tese, ao uso 

de Equipamentos de Prote~ao individual (EPl) e na0 necessariamente a reduç8o 

dos ris- a que esth ei<posto o trabalhador. Quanto aos Programas de PrevenMo, 



0s efeitos sao apenas psicológicos, levando o trabalhador a certificar-se doa 

de Sua atividade e acreditar que existe uma íegiSíaç60 preocupado com ele. 

Conclui-se, ent80, que existem medidas paliativas, por6m sem soluçao 

definitiva, e constata-se a necessidade de dedi-0 maior e de propostas mais 

concretas para proteger na0 s6 o individuo como a comunidade. 

Parece que 0s adicionais previstos na Constit~i@o, insalubridade, 

Peri~ulosidad~ e penosidade, lembrando que atkidade penosa ainda nao foi 

regulamentada, podem ser considerados c M 0  me~antilha~ao da saMe. Referidos 

adicionais mercantilizam a saúde do trabalhador, mormente se se considerar ser 

Comum o pagamento do adicional, sem a pretens80 de effadicar a insalubridade 

existente no local de trabalho. 

Fbd~Ifo de Camargo Mancuso assinala que: 



O meio ambiente labord h6 de ser assegurado, segundo w peW, 

de t&s maneiras: a) numa itW4noia PnmBria, pelo prbprio wjrol 

quando ele mesmo obtem e maneja os instrumentos adequados 4 

sua atividade, organiza seu local de trabalho, enfim, prov4 por conta 

própria os meios pelos quais pretende levar a bom temio seu 

empreendimento: o trabalhador autbnomo, O profissional liberal, o 

hoje chamado "microempres8rion, o homem de negócios; b) num 

outro plano, a implementaHo do adequado meio ambiente de 

trabalho passa a depender de atividade alheia, seja o dono da obra, 

o empresário que, aufetindo a vantagem do negócio deve arcar com 

o dnus correspondente (os chamados custos sociais da mao-de- 

&ra), seja o próprio Sindicato, enquanto entidade encarregada da 

defesa e representaGg0 institu~ional de uma certa categoria laborai; 

seja, enfim, o Estado-fiscali~ad~r, atraves de Seus 6 ~ 8 0 s  voltados 

segurança e higiene do trabalho; c) numa instancia substitutiva ou 

supletiva, o meio ambiente laborai haver4 de ser assegurado, 

impositivamentel pela Justiça do Trabalho, quando. no exercicio da 

judsdi@ mletiva em sentido l a ~ 0 .  OU ainda no Bmbito de seu 

poder normativo (dissídios mletivos. a@es de cumprimento), 

estabelece novas condiçbs para 0 exercício do trabalho de certas 

categorias (1996, P. 5960). 

A definiç8o de meio ambiente do trabalho dada pelo Professor Arnauri 

Mascero Nascimentol' antefiomente transcrib, ...da 0 verdadeiro alaince e a 

estreita relago existente entre direito do trabalho e meio ambiente. 



Conforme Francisco Rossal de AraOjo (2003),0 direito do trabalho, que 

pode ser compreendido corno o direito que o ser humano tem de buscar por meio do 

seu próprio esforço a sobreviv8ncia digna, tem nas relaç(res de trabalho peça bdsica 

do sistema capitalista ocidental. 

4.4 Prevenção do Dano no Meio Ambiente de Trabalho 

Com vistas a atender os postulados da atual Constituição e da política 

nacional de meio ambiente, ou seja, de compatibilizar desenvolvimento econdmico- 

Social com prese~ago da qualidade do meio ambiente, tem-~e no Estudo PrBvio de 

Impacto Ambiantal um impomnte instrumento de garantia de tais premissas. 

O E S ~ U ~ O  de Impacto ~mbiental foi ~fíado em diversos paises, tendo 

sido remendaflo da Organizaç40 para a Coo~era@o e De~envolviment~ 

Econdmico que 0s países integrantes adotassem, em suas legislações nacionais, a 

Obrigatoriedade da implanta@o previa de estudos de impado nacional. Em meados 

de I .970, o Banco Mundial constata as re~ercuss6es ambientais que projetos 

implantados por meio de seus financiamentos começam a causar e igualmente da 

impomncia ao estudo de impacto ambienta1 (SILVA FILHO, 2003, p. 172). 

possível afirmar que O Estudo Prdvio de Impacto Ambienta1 6 um dos 

instrumentos mais importantes da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 6.938 de 

1.981, artigo 9' 11,) e que recebeu tratamento na atual Constítuiç~o, no inciso 

Parágrafo 1 .O , do afiigo 225, vehis: "N - exigir, na forma da lei. para 



de obra ou atividade potencialmente causadora de signifi-tiva degradaç8o do meio 

ambiente, estudo prbvio de impacto ambienta1 a que se dará publicidade;" 

Ao se referir à publicidade no que diz respeito ao impacto ambienta1 

gerado por obras ou auvidades a serem levadas a efeito, O referido inciso IV n&o 

apenas exige que a popula@o seja informada desses riscos m o  a conclama a 

Colaborar com a AdminjstraFgo Pública na fisCdizaç80 e no cumprimento das leis 

que regem o assunto, assim como garantir seu direito d segurança. Esse deve ser o 

empenho de um ~stado democr&ti(% e dirigido por Uma ConsfdfJi@o ((SILVA FILHO, 

2003, p. 173). 

Proteger o ambiente e a popula@o 6 dever de todo Estado. Assim 

sendo, quaisquer obras ou &idades aprovadas sem que correspondam Bs nomas 

de Presenra~ao da natureza e segurança da cofnunidade serao ~onseqlldncia de 

irresponsabilidade do ocupante de cargo público que as liberar. Nesse caso, cabe 

aos cidadaos gs associa@es e ao próprio Minist6lio Público aci0nar e exigir as 

providências cablveis. 

Tenha-se sempre em conta as condiFJes impostas pelo artigo 225, 

inciso IV, parágrafo 1' da ConstituiçBo da República, e nenhuma obra ser6 liberada 

Sem a devida a"torizaçao, após terem sido figorosamente avaliados todos os riscos. 

-rodo impaw ambiental deve Ser tratado pelo Poder Público e nada 

Pode ocorrer sem sua licença. Consider-e ainda que, no caso de aprovaç80 

indevida de algum projeto prejudicial ao meio ambiente e1oI.J a popula(80, o Poder 



J~diciBrio tem autoridade para proceder ao seu canmlam~to, desde as paas  

interessadas assim o efijam, invocando tuteia jurisdidonal (S INA FILHO, 2003, 

P- 773). 

qualquer forma, é interessante mencionar que os recursos 

recebidos pela AdministraMo Pública devem ser muito bem fundamentados e n&o 

frutos de idealismos e subjetividade. 

As Constituiçdes estaduais tamb6m consagram a exig8ncia do estudo 

de impacto ambiental, a partir de 1.988. 

4.5 Instrumentos de ProWão 

A adoça0 de mecanismos eficazes prese~aç8o do meio ambiente, 

jd assinalado, passou a ganhar expresdo no Brasil em 1980, sendo que 

efetivamente a partir de 1988, como 6 sabido, a prote@o ambienta1 Passou a ser 

considerada como um direito transindividual. Para tanto, fazia-se ne~e~shrio dotar 

direitos transindividuais de instrumentos capazes de assegurar uma prestaçao 

~urisdicional segura e adequada. 

Diante desses avanços, exigia-se do Processo uma nova postura, de 

tal Sorte que pudesse vir a ser um instr~mento de garantias dos direitos materiais 

das massas, agem ,,ao mais individuais, mas sim coletivos, necassitando, pois, de 

Um sistema processual próprio. Assim 6, que a a@0 civil pública, a ~ H o  popular, o 



mandado de injun@o e o mandado de segurança ~0bthfo passaram a ser os 

instfumentos utilizados para as demandas de tal envergadum. 

4.6 A Situação no Brasil 

O Brasil disputa a dianteira dos paises com mais alta incid&ncia de 

acidentes do trabalho, e na li@o do Procurador Raimundo Simao de Melo, 'perde 

feio para paises da America Latinan (MELO, 1997, P. 166). 

Segundo dados dos anubrios estatlstims do MPSIINSS, foram 

registrados 369,065 acidentes do trabalho em 1997, sendo 306.709 acidentes 

típicos, 32.649 de trajeto, 29.707 doenças profissionais e 2.694 óbitos. 
I 

1 

os números acima foram levantad~ a partir de emissao de CAT - 
Comunica@o de Acidentes de Trabalho - mas vale dizer que a estatlstica 6 ta0 

Somente considerando-se os números para os trabalhadores empregados nos 

I moldes consolidados. Da estat;stica consultada 6 ~osslvel constatar ainda que as 

doenças mais comuns sao as seguintes: surdez profissional, lesóes por esforços 

repetitivos, doenps da coluna, silicose, intoxica@o por chumbo e manuseio de 

agrot6xicos na lavoura (RIPPER, 2002, P. 23 e ss-). 

ver ou a imprensa veicula a im~lementaç80 de projetas 

industriais, agropecuarios e hidrelétricos no pais, efetivados sem que haja maiores 



Preocupaçbes com as condipões de vida e de trabalho da8 populações. A tltuk de 

exemplo. se registram algumas o ~ d n d a s :  

. ~610 Petroquimico de Camaçari, Bahia, criado h& dez anos sobre 

um importante manancial & Bgua mineral, é um retrato de risco, 

pois 0s dejetos jB comprometeram O rio Capivari e o estudno de 

Jaculpe. Sgo conhecidos os casos de doenças dos trabalhadores 

do ~610, entre elas: leucopenia, surdez, doenças respiratbrias; 

. pólo Petroquimico de Cubatão, há alguns anos, alvo de denúncias 

públicas pelo fato de as empMaS ali instaladas poluhm toda a 

baixada santista, comprometendo mananciais da regiao e a 

atmosfera, causando doenças que afetavam a população, 

especialmente infantil e idosa, chegando mesmo, segundo se 

afirmava, a provocar o nascimento de crianças deformadas, 

vitimas de anen~efalia; 

. Regiao do ABC Paulista: toneladas de metais pesados (mercdrio, 

por exemplo) v6m sendo lançadas dia a dia em mananciais onde 

se capta ggua para consumo domdstico; 

trabalho em condições insalubres dos gamtos de at8 12 anos na 

colheita de laranja em fazendas de Pindorama, Estado de sgo 

Paulo; 

. bóias-frias que trabalham na colheita de laranja próximo a são 

JO& do R ~ O  Preto - Sáo Paulo, onde se registram acidentes do 

trabalho e diversas doenças ocupacionais; 

para cada quilo de soja produzido no Estado de $40 paulol 

perdem-se dez quilos de solo fbrtil; Para cada quilo de algodao, 12 

quilos a menos de solo. 



Segundo alguns dados estatisticos, (t possfvel asseverar que as 

doenças ocupacionais mais constatadas s80 as seguintes: lesa0 por esforço 

repetitivo; intoxicaH0 com metais pesados (benzeno), leucopenia, silicose e 

doenças adquiridas em razao da n8o observ&ncia de normas ergondmicas. 

NOS últimos tempos, acrescente-se. tem crescido muito a denominada 

Sínd- do Edflcjo D-, que significa tambám ser possivel ~0nbair doenças 

Profissionais quando se trabalha em escrit&rios, Com aparelhos de ar-condicionado, 

carpete, fungos, poeira, gcaros. Um exemplo 4 o Congr-so Nacional, pois, 

Consoante estudo do Médico da CBmara, 20.7% dos atendimentos em 

o t ~ ~ r i n ~ l ~ ~ i ~ ~ ~ l ~ ~ i ~  apresentam patologias relacionadas ao ambiente de trabalho da 

Cdmara. sgo gripes alergias, irritaçdes nos olhos e outros males que poderiam ser 

evitados se os devidos cuidados fossem tomados para tornar o local mais sauddvel. 

Em razao das denúncias encaminhadas e conhecendo as condipóe~ 

de trabalho existentes no pais, 0 Ministério Público do Trabalho investiga o 

Cumprimento das nomas a partir de dados fornecidos pelo MinWrio do Trabalho e 

em laudos de fiscalizaiao, procurando, em slntese, observar: 



. a existência de trabalhadores menores exercendo atividades 

insalubres, penosas e perigosas, ou em jornada natuma; 

. a existbncia de prorrogaç4o de jornada em locais insalubres, sem 

previsão em instrumentos ~0letivos de trabalho e sem licença de 

autoridade competente; 

. a existdncia de impl0mentaÇiio de Programa de Controle Medico 

de Saijde Ocupacíonal (PCMSO); 

. a existdncia de Programa de PrevenHo de Riscos Ambjentajs 

(PPRA); 

. a existência e manutenção de serviço especializado em medicina e 

segurança do trabalho (SESMT); 

. a existência de Comiss%o Interna de PrevenHo de Acidentes 

(C1 PA); 

. o fornecimento e meios de instru#o para uso obrigatório de 

equipamentos de proteçáo individual; 

, a de pagamento de adicional para trabalho perigoso 

insalubre; 

a existdncia de instalafles eletri~as adequadas e protegidas, bem 

como a de transrniss40 de for@; 

. a de extintores portáteis para combate inicial de fogo. 



Por derradeiro, tem-se que, na0 obstante a V-0 a0 meio ambiente 

do trabalho ter sido objeto de muito estudo, 6 triste ConsW'ar que ainda n4io hB uma 

Política voltada a atender o objetivo do texto constitudonal, mormente se 

Considerar-se que, consoante dados e><trafW em divenios sítes, o 

desenvolvimento industrial na atualidade ainda contribui consideravelmente para a 

deterioração da qualidade de vida, com &rias repercussws para o futuro, 

facilmente percebidas com o aumento das chamadas doenças ocupacionais. 



O homem sempre se interessou por sua saúde. AO longo de toda a histbria, jh 

milhares de anos antes de Cristo, o homem teve a saúde como uma de suas 

Principais preocupaws, que a doença, al6m de ser fonte de 

sofrimento e tristeza, levava 9 morte, final de todas as coisas. A doença representa 

tambbm um pesado fardo financeiro para as pessoas e para as n a ~ s .  

Embora o interesse precoce em saúde tenha sido pessoal, a partir do 

momento que as pessoas começaram a se organizar e viver em comunidades, 

tornou-se necessário levar a efeito regras para a prevenç(l0 de doenças e melhoria 

da SaQde do grupo. 

A sociedade e o Estado, apesar do interesse pela saúde, tem que o homem 

'"nd0 em sociedade, em habitaç80 inadequada. mal alimentado, ameaçado 

Permanentemente pela por acidentes e por doenws e~id6micasr al6m de faka 

de condições no meio ambiente de trabalho e ainda movido pelo desejo vital de 

teve que dar maior atenÇ80 as doenps, empenhando-se numa luta 

"n$tante contra elas em de lutar pela presewaflo da saúde (SOUTO1 2003, 

P. 74). 

por tudo isso parem explicada a raz80 Por que a atenç80 humana tem sido 

centralizada sobre a doença. 



A medicina teve assim necessidade de vencer bi doença antes de promover a 

saúde. Dai, por sua origem e desenvolvimento, ter ela estado sempre vinculada 

estreitamente com a doença, procurando evitar a morte (SOUTO, 2003, P. 16). 

preciso ainda considerar que o aspecto cientffco da medicina nunca 

penetrou no esplrito do público da mesma maneira que O da ddncia de um modo 

geral. O horror g doença, suas causas e ttatmTIent0, ligadas a0 folclore, t&m sido 

prioridade na apresentago popular da medicina e isto tem contribuido para dificultar 

a distinção dos conceitos sobre saúde que desde muito cedo as danças ouvem de 

seus pais, dos seus familiares, dos mais velhos, 0s quais Passam a integrar sua 

cultura, reagindo As tentativas de mudança. 

Dizer, por exemplo, que o trabalhador 6 fatalista e indiferente saúde 6 uma 

idéia preconcebida que pode ser aceita, a menos que essa afimago seja feita 

por Pessoas desatualizadas ou que defendam algum tipo de interesse escuso. Pode 

acontecer que vezes outras sentidas pelo indivlduo OU grupo de 

trabalhadores sejam mais urgentes, mais importantes do que aquilo que eles 

entendem por saúde, mas isso n8o significa. necessariamente, a ausência total de 

interesse pala mesma simplesmente, na escala de valores do indivfduo OU de sua 

a doença 6 que representa o pe@0 (SOUTO, 20033 p- 17)- 

Há toda uma tradiç80 e um desenrolar histórico por meio do senso comum do 

que a saúde e a doença. indiscuuvel que ambas tem Suas raizes bioI6gicas e 

"0 S ~ O  simples fenomenos sociais. Porbm, OS dados biológicos têm sido 

diferentemente, de acordo com as mudanças relieioms, culturais, as 



ambiçbes, a imaginaflo e os padrtks mia is  de das pessoas e das 

coletividades humanas (SOUTO, 2003, p. 17). 

Esse modo de ver saúde leva a uma intwpreta@o de que cada perlodo da 

histdria da humanidade teve sua própría maneira de v&fa, O que tamb6rn pode 

Significar que a saúde peifeita 6 um ideal muito vari&vel, que nunca se& 

alcançado, porque, a cada mudança dos tempos, novos problemas 

Se apresentam. Mas, de qualquer modo, estar-se-4 indo ao encontro do senso 

comum e de toda a tradiç80, se se partir do enfoque de que a saúde foi definida 

inicialmente pelos seus aspectos negativos, tais m o  a auencia de doença OU 

enfemidade mo se defnw, a paz p i a  audncja de guem e a riqueza pela 

ausencia de miserja. 

saúde de antes de tudo uma wndiçáo oposta de doença, de disfunç80 ou de 

'nm~a~idade. No esthgio cultural existente em &ocas passadas e que ainda e s ~  

presente na0 somente no Brasil, mas em varias Areas do mundo, as pessoas 

a sabde como uma ocorrencia ligada &S forças divinas OU sobrenaturais 

e a doença como resultado da a@ o de maus esplritos. Essas pessoas acreditam 

que a maneira de manter a saúde e evitar Ou curar doenças pelo uso de algumas 

fornas de magia, feitipria, amuletos e Substancia~ mdgicas que sejam Capazes de 

afugentar ou aplacar 0s espínto~ daninhos (SOUTO, 20031 P- 20). 

Ainda, procurou-se tambbm identificar a saúde com OS parametros 

@statisticoS de noma(idade, ~~s ai surge a grande difddade de definir o que seja 

nomal em termos de saúde OU a 
nomal em termos de risco potencial para a saúde 



de algu8m. Por exemplo, pouccs concordariam aobn o que seria um nível de 

pt'essdo afieljal nomal m u m  a todas as pessoas; amo  definir 0besMade; 0 

que seja uma hemorragia excessiva e assim por diante. Para certas pessoas, 

homem normal 4 o tipo mais frequentemente encontrado na comunidade, aquele 

que aparentemente na0 apresenta qualquer peibirbaflo ~sico~atol6gica (SOUTO, 

2003, p. 20). 

O conceito de normalidade 6 enao apresentado dentro de razoãveis limites 

de variáveis, considerando-se manifestação de doença qualquer desvio de fun@o 

OU do estado normal, Contudo, 0s desvios podem ser muitas vezes imperceptiveis e 

a uma disfunç8o (SOUTO, 2003, P. 22). 

Portanto, entre a saúde e a doença n8o h4 sen80 uma diferença de gradaç8o. 

dizer que saúde e doença sao  componente^ da ~mpreens80 de um 

mesmo fendmeno sem que a simpbs 8xdusii0 de uma pemita delimitar claramente 

a outra. 

O conceito de sadde total esth presente na afirmago incluida n0 pre8mbulo 

da Constituição da OrganizaçBo Mundial da Saúde (OMS). quando considera a 

Saúde "como um estado de completo bem-estar físico, nlental e social e n80 apenas 

a a u s e f ~ ~ j ~  d e  doenw ou enfemjdaden (SOUTO, 20039 P- 22). 

"0 gozo do melhor estado de saúde que A OMS considera, ainda mais, que. 

seja possível atingir constitui um dos interesses fundamenbis de todo ser humano, 



Sem distinção de raça, religiao, opinlo polkâ, condi@@ ~ n & m i a  e social" 

(SOUTO, 2003, p. 22). 

E conclui: saúde de todos os povos 6 condiç8o fundamental para a 

~ n s e c ~ @ ~  da paz e da segurança e depende da mais estreita c o m @ o  de 

individ~~s e de Estados" 

Essa definigo procurou dar saWe uma condi@o prof~damente humana e 

um respeiavel esforço para conceituar p~itivamente a saúde, de forma 

a se poder aborda-la acima do patamar da simples audncia de patologia. Ela levou 

a uma mudança de direflo no enfoque at6 entáo vigente e foi um importante passo 

na significaggo da saúde na vida do homem, principalmente por colocar o problema 

no Plano moral. 

'Ontem um grau considerdvel de reserva. A saúde se toma, assim, um ideal 

ambicioso, dificil de ser alcanpdo e de ser medido. De acordo com ele, todos esta0 

i doentes. 

Uma melhor defini@0 de saúde 6 que ela 6 resultante de Um estado de 

equilíbrio, no qual os múitiplm e diversos fatores que tdm influencia sobre ela 

É uma relaç8o a uilibrada, dindmi- e harmdnica entre as condiçóes 

bio16gicas e o meio fisico e social, isto 6, com o meio ambiente. A doença ocorre 
t 

quando o equilíbrio 6 perturbado P ela aiteraça0 da f o ~  com a qual um ou mais 

operam. Quando o si8 *em, em estado de equilfbno, a saúde prevalece. 



Quando, ao contr&flo, qualquer das forças muda, sobrev8m 0 dqui l fbr io  

portanto, a doenpl. Assim, a doença 6 sinal de que o equilibrio foi fotI7pid0 (SOUTO, 

2003, p. 33). 

Nesse sentido, o estado de saúde pode ser entendido como o resultado de 

Um contínuo e bem sucedido ~u i l lb r io  entre o indivlduo e o meio que o cerca. 

Quando se afirma que provavelmente as pessoas estariam melhores se 

Partissem, em principio, de uma postura voltada para a nega@o das doenps, se 

tinha em mente, principalmente, as conseqMncias práticas dessa atitude em relaç8o 

'S politicas públicas e de cahter coletivo. Mas, para que isso seja vidvel, 6 predso 

afastar tanto quanto posslvel a doença evitbvel, sendo mais clara a auripreensao 

geral do que isso significa em termos de implementaçã~. 

Doença 6 considerada por todos como um evento indesejhvel que pode levar 

morte, provoca dor, sofrimento e, frequentemente, acarreta incapacidade, que 

Pode ser temporária ou pemanente, total ou parcial. Essas conseq08ncias n8o S ~ O  

mutuamente exclusivas podendo ocorrer na mesma doença de forma sucessiva ou 

con~~mitante (SOUTO, 2003, p. 36). 

Um conhecimento mais complexo da história natural das m016~tias nos leva a 

preconizar as açbs  de promo@o e prote@o da saúde COmO pfl~r*ria~; O que em 

Correto. Entretanto historicamente, foram desenvolvidos mais intensamente 

Os esforços assistenciajs para, a partir dai, serem aperfeipadas as açbes voltadas 

Para a PravenGao. Muito provavelmente, o primeiro problema de saúde que ocupou 



Os ancestrais dos m6dicos foi a dor e, em decomeia, P bn ta tb~  de mítig4-Ia, 

Passando-se a conjeturar sobre suas causas e, como via de con='l08ncia, bnbr  

atum antecipando-se à sua g&nege. Assim, a avolu@o das em aadde se fez 

Primeiro buscando um retorno 4 simples normalidade ou A condi@o de quillbrio 

pela ausencia de doença, para depois criar barmirar, entre O homem 

Sadio e as causas idenufrmdas das mof&tia~ OU, idealmede, fortalecer 0s recursos 

homeost8ticos (equilíbrio corporal) disponíveis (SOUTO, 2003, p. 4l)- 

A saúde na0 6 uma condi@o simples, estdtica, isolada. Pelo contdrio, como 

todos Os aspectos da vida do homem, ela tem a Sua origem histdrica e social. Suas 

"izes se prendem a uma imensa rede de fatores diversos, Uns integrantes do 

próprio homem e que sfio partes do seu equipamento somd t i ~  bdsico, outros 

Oriundos do ambiente externo (CAMPOS et ai., 2001, P-33)- 

Alguns agem causando dificuldade e prob*mas, outros provdem apoio para 

SoluÇ80 de problemas. Dependendo das cinrinsancia~, eles podem agir de ma- 

inteiramente independente, mas geralmente se "ter-relacionam. 

O meio ambiente no qual vive O homem representa 0 conjunto de fatores 

que tem forte influencia sobre a saúde do homem- Seu estudo 6 essencial 

Para a completa compreensao da saúde e da história natural de uma doença 

deterninada geneticamente Sua influ8nda Se faz sentir em todas as etapas da 

exiSt8ncia: durante o crescimento do embriaO e do feto, no f'llomento da passagem 

da vida intra-uterina g vida a6rea e 
ap6s o nascimento at6 a morte. 



Portanto, o homem é, em geral, altamente ir~fluenciado pelas mndiFC)es do 

meio ambiente em conjuga@o a ~ i  sua dotaç8o genBtica. NBo é a raça somente 

que determina a saúde da populaç80, mas tamb6m suas condiws de vida. 

Assim, os dscos do meio ambiente se multipliam e se diversifiam, ndo se 

ignorar ou desprezar seus efeitos sobre o estado de saúde do homem. 



Paa compreender a evolupo do direito B saúde do trabalhador, 6 

im~rescindivel conferir o que vem acontecendo a respeito nos outros paises. A 

tendencia da globaliza@o emn(hr>ice tamb6m reflete no plano jurfdbtrabalhista, 

em que se discute o custo da mão-de-obra, direitos e contribuiçdes sociais, e b ç 8 0  

do nlvel de vida, formapo de blocos econ6micos, concorr8ncia internacional, 

mercados comuns etc. Ali&, nos demais ramos da ci&náa, a busca da uniformidade 

esta mais avançada, porquanto 0s progressos da tecnologia, da infom8tica1 da 

medicina, dentre rapidamente beneficiando toda a humanidade. 

A prote@o da saúde dos trabalhadores vem se ampliando nos pafsês 

abrindo caminhos para futuras adesões dos países em 

tanto pelo progresso da legislaç80 interna, quanto pela ratificaç8o 

das convenWs adotadas pela OIT (organiraflo Internacional do Trabalho). 

O Avsn~o do Trabalho em Condições Dignas 

O pdmeiro e fundamental direito do homem, consagrado em todas as 

internacionais 6 o direito vida, Com0 ja citado anteriomente, Suporte 

Para exist6ncia e' goro dos demais direitos, entendido como direito subjetivo, 

"teresse do ,r humano. ~ntretanto, não basta declarar O direito à vida, sem 

assegurar os seus pilares bbsicos de sustentaçao: o trabalho e a saúde- 



O cidadão que procura o trabalho está buscando a porta de acesso aos 

bens de consumo ~cess&rios para conservar sua vida, pelo que r180 se pode 

ignorar a ressonlncja &reta do trabalho com O PWsso  vital. 

Para exercer o trabalho, o h o ~  não pode perder a saúde, sem a 

qual o direito à vida não se sustenta. Por essa razão, cada vez mais as nomas 

legais no mundo inteiro esta0 associando o trabalho humano il honra, A proteçâo 

jurídica, a dignidade ;i realíza@o pessoal, ao valor e a0 dever. Sendo o trabalho 

atividade dignifimnte na0 pode seMr de insbumento de subjuga@o ou de 

desrespeito B pessoa humana. 

Conforme demonstrado na obra do ilustre Professor Dr. Domingos 

&inaghi, 

I...] desde 7891, a Igreja Cat6lica mostra sua preocupaçáo com as 

relafles de trabalho. Nesse ano, sob 0 pontificado do Papa L ~ B O  

~111, surge a Encídica R m m  Nevam a primeira a tratar de 

materia trabalhista, sendo que Sua Santidade assim se pronunciava 

sobre a explora#o dos trabalhadores: '0 que 6 vergonhoso e 

desumano 6 usar os homens Como vis instrumentos de lucro, e na0 

estimh-los senao na proporFd0 do vigor dos Seus braços (2002, 

Nos Estados unidos da AmBrica, a meta do legislador 6 que o 

trabalhador, corno conseq ubnncia do seu trabalho, não deve sofrer prejulzo algum 

Para sua saúde, nem diminuifio da capa cidade de trabalho OU da expectativa de 



vida. O trabalho que consthi riquezas e i m p ~ * i a  0 pWr-0~ n8o pode destair o 

homem, ou apressar sua morte. 

Na Noruega, a lei veda o pagamento Por pf'odu@o nos trabalhos 

a fiscos, para evitar que o trabalhador reduza sua aknç80 quanto M, 

aspecto da seguranp, na busca de maior remunemHo. Estabelece ainda que o 

trabalhador deve ter opofiunidade razoAvel de pr0moç80 profissional e pessoal, 

mediante seu trabalho. 

Na Holanda, o trabalho deve contribuir para 0 desenvolvimento pessoal 

do e o melhoramento de suas q~aufi-p(lss. Em Pomgal, a lei menciona 

a " I i z a ~ ~  pessoal e profissional e assegura que O desenvolvimento econ8mioo 

visa tambem a promover a humanizaflo do trabalho em condiçdes de segurança, 

higiene e saúde enquanto na Arg&lia assegura-= O respeito a integridade fisica, 

moral e a dignidade dos trabalhadores. 

Observa-se uma tenddncia de maior respeito a Pessoa do trabalhador, 

de modo a lhe assegurar o bem-estar no ambiente de trabalho. 

Na Suíça, por exemplo, 0 empregador deve velar para que 0s 

trabalhadores na0 fumantes n8o sejam P rejudicados pela fumaça dos colegas 

fumantes e ainda , que o trabalhador deve ter vis80 Para o exterior do Seu lugar de 

i 
1 trabalho permanente atrav6s de janelas ou aberturas. Profb- ainda a  utiliza^^ 

de Sistemas de vigilancia destinados a ~0ntrolar o com~ofiamento do empiegado 

 OS seus locais de 
garantido dessa f0ma o seu direito a intimidade. 



Já em Cuba, O Código de Trabalho assegura que o trabalho é um 

direito, um dever e um motivo de honra para o cidad8o. enquanto na Venemela a lei 

estabelece que 0 Estado protegerd, enalteced o trabalho e ampanin a dignidade da 

pessoa humana do trabalhador. Outro marco na dignifição do babalho pode ser 

identificado nas nomas de proteç8o contra o assédio s~xu~I, jb adotadas em 

diversos pais-. 

6.2 consolidaç~o do Conceito de Saúde 

O concelto de cuiOde, conforme previsto pela OMS, deixou de ser 

apenas a ausencia de doenps para representar o completo bem-tar ffsico, mental 

e social1 conforme jd d e s ~ t o  no capitulo 5 do presente trabalho. 

As normas jur[diw-trabaIhi~ta~, que em ~ r inc l~ io  visavam a proteger 

ado, passaram a contemplar os fatores apenas a htegrídade física do emPreg 

P S i ~ ~ s s ~ ~ i ~ ~ ~ ,  especialmente com relago 4 saride mental do trabalhador. A 

ConvençBo nomero 155 da organi=@o Interna~jonal do Trabalho - OIT, adotada 

em 1.981 e já ratificada por vários paises, representa um avanPJ pois abarca OS 

físicos e mentais que afetam a saúde- 



6.3 Adaptação do Trabalho ao Homem 

Durante muito tempo, a preocupaç8o era ada~hr  0 homem ao 

enquadrando-o As exig8ncias do serviço. AS necessidades da produç80, o 

dos equipamentos, a velocidade das m@uim, 0 aumento da 

produtividade estavam em primeiro plano. NOS enfreniamentos entre 0 tabslhador, 

as máguinas ou o ambiente de babalho, perdia Sempm O trabalhador. que era (ou 6) 

facilmente substitufdo (OUVEIRA, 2002, p. 287). 

AS nonas internacionais mais recentes indicam outro posicionament~. 

O primeiro a ,r visto "0 ambiente de trabalho 6 o homem, depois 6 que se 

0s equipamentos, as condições de trabalho, 0s mdtodos de p r o d u ~ ~ .  

A ConvençBo "0 155 da OIT estabelece, no seu artigo 50 que a polNca nacional de 

'aode dos trabalhadores deve adaptar o maquinddo, OS equipamentos, O tempo de 

a organizaHo do trabalho e das opera* e P r ~ S O s  bs capacidades 

fisicas e mentais dos trabalhadores No fTIeSm0 sentido, a Convenflo númem 161 

da Internacional do Trabalho - OIT, fl0 aro80 5'9 alinea gt pred Com0 

fon@o dos serviços de saúde no trabalho, promover a adapta@o do trabalho aos 

trabalhadores. 

Na Noniega , desde 1.977, por meio da Lei número 4 de 04 de fevereiro 

de '-977, o trabalho deve se r levando-se em conta idade, aptid80, 

Perícia e outras caraderfstias do trabalhador, devendo, ainda, oferecer 

OPohnidade de varia@es e de 
ntatm com outros trabalhadores, para estabelecer 



uma rela@o entre as tarefas individuais e para informaç&o das necsssidades de 

produ@o e de seus resultados (OLMIRA, 2002, p. 292). 

Merem destaque ainda a Diretiva nbmero 891301 do 

Conselho da Comunidade Emn&mja Européia - CEE. at~âlinente denominada 

Europeial que adotou como principio geral a adaptaç8o do trabalho B pessoa, 

" Particular no que diz respeito aos postos de trabalho, escolha de equipamentos e 

m6todos de trabalho e produção. 

Ainda, nessa perspectiva de adaptar O trabalho ao homem. esta0 

Surgindo novas medidas, adotando horários móveis, regimes de tempo parcial, 

8 distancia ou em domicllio, dentre outras. 

Fica bem clan> nas (egislaçdes consultadas O direito h infomaçao 

"njugado com o direito de pafiicipaçllo nas decisdes sobre seguranp e salide no 

trabalho, avançando em alguns ASOS para a obdgapo de 0 empregador 

proporcionar formago adequada ao trabalhadoL 

N~~ Estados Unidos, o empregador deve& utilizar etiquetas e outras 

formas dê advertência necessárias P ara o trabalhador conhecer 0s riscos a que est8 

e x ~ o ~ t o l  0s sintomas 
e O tratamento de urgdncia apropriado 



A Diretiva número 891391 do Conselho da Comunidade Eoonbrnh 

Euro~bia - CEE, atualmente denominada Uniao Eumia ,  menciona a obmaç8o de 

O empresário informar a todos os trabalhadores sobre 08 riscos a que possam estar 

exPOst~s, com as instniçseS necsssdrias . Além disso, estabelece que os 

emPresdrios deverão formular consultas aos trabalhador- ou a seus representantes 

$obre todas as questdes que afetam a segurança e saúde no trabalho 

0 ambiente de trabalho nao pode Ser avaliado apenas uma Soma 

de Problemas distintos. OS agentes nocivos interagm e, em consequ8ncia, 

multi~licam os prejujzos pelo efeito sinbrgico (CAMPOS et ai., 2001, p.45). 

6.5 Elirnina~iio dos Riscos na Origem 

Outra tenden& bem carncterizada 6 a que visa a eliminar O$ riscos 

Para a saúde do trabalhador na origem, em vtu  de tentar neutrali*los cxmi a 

u t i ' i za~~ de equipamentos de prote@ o individual. Existe ainda a resisthcia do 

trabalhador em utilizar os equipamentos de ptote@o individual, que, akm de 

'"0~0dar bastante, limitam a p erce~Çao do ambiente de trabalho, chegando, em 

atd mesmo a causar acidentes. 



avaliar, evitar e combater riscos na sua pr6pria o@em, visando ao bem-estar 

fisim do trabalhador (OLIVEIRA, 2002, p. 298). 

6.6 Jornada Reduzida Para Trabalhos Insalubres 

Os trabalhadores expostos a agentes insalubres, perigosos ou penosos 

Sofrem desgastes acentuados na luta contra os fatores nocivos saúde. Para 

Oompensar tais agressaes, a tendencia moderna aponta no sentido de reduzir a 

jornada de trabalho concedendo maior perlodo de descanso e recuperaH0. Com 

dois efeitos ben8ficos: menor tempo de expOSi@o e maior 

Período de descanso (sA DA ROCHA, IQ@g, P. 62)- 

A soluçao de compensar a agressiio por adicionais vem sendo banida 

wm energia pelos trabalhadores, sob a bandeira Merente de que saúde n80 se 

vende. De fato a crescente dignificaç80 do trabalho repele a polftica de remunerar 

as agressões à saúde acelerando o desgaste do trabalhador e, ~~nseqiientemente, 

a sua morte (OLIVEIRA, 2002, P- 202)- 

NO final dos anos 60, 0s italianos iniciaram 0 movimento para melhoria 

das c0ndiçbs de saúde nos ambientes de trabalho, rejeitando a troca de saúde por 

dinheiro. 



Ainda, as tarefas repetifias e monótonas V M o  exigem mcioclnio, 

mas Somente o trabalho mednico, com gestos programados, pratimmente 

a inteifer&ncia mental, passam a atum CXMTIO fonte8 de m t ~  no 

ambiente de trabalho, fator desiguilibrante, muitas vezes acompanhado de intenso 

sofrimento e doenças p~icossom8ticas. 

Diante de tais constataçtbs, as normas ~urfdimbalhistas j8 esao 

'tuando para minimizar 0s efeitos do trabalho monótono e do trabalho repefiivo, 

Uma vez que poderiam trazer conseqU8ncias danosas saúde mental do 

A Diretiva númem 89/391 do Conselho da Comunidade Econbmica 

Eum~6ia - CEE, atualmente denominada Unitio Europdia, estabelece, como 

a atenuago do trabalho mon6ton0 e do trabalho repetitbo, bem como a 

r e d u ~ o  dos efeitos deles sobre a saúde. 

AS normas internacionais esta0 enfatizando que a responsabilidade 

'@Ia a ~ l i c a @ ~  das nomas de segurança e saúde no ambiente de trabalho 4 do 

empregador. A atuaçao dos setv iças de saúde e a colaborago dos empregados na0 

"irnem 0 ernpresArio dessa obriga@o. 

do - OIT, percebe-be 4 
"e ela asseguia que a responsabilidade d do 

principal em niz8o 
das terceiriuiç&$, modalidade crescente de 

 contrata@^ na atualidade. 



? o DIREITO A SAÚDE DO TRABALHADOR a w l l  

Para compreender e avaliar a ewteneo do direito 4 sawe do tmbalhador no 

Brasil9 6 importante registrar uma quesuo antecedente: a valoriza@o do trabalho, 

"mo objeto da tutela jurldica. 

O florescimento do direito g saúde do trabalhador 6 a conseqi08ncia desse 

enfoq~ê mais dignifante do trabalho. A lei rêffeb O Senso moral m6dio da 

Sociedade e evolui em harmonia com as mudanças dos valor@ sociais, fiuma 

incessante e renovada prmra da justiça. O aprimoramento Btico influencia, de 

'madiato. o comportamento social, a P *duç80 legislativa, a interpretaflo das leis, 

tudo para nao divocciar o mundo do Direito da malidade fdtica que lhe dd 

sUstenta~ao (SADY, 2000, p. 38). 

0 trabalho antes considerado indigno, pdprio dos escravos e dos seivos, 

Passa, apbs a ~~~~l~~~ ~ ~ d ~ ~ t f i a l ,  a rnercadocia l~cmtiva, objeto de ex~loraç80 

dos detentores dos meios de produ* 
o. A partir do SBculo XX. no entanto, vem 

adquirindo feigo diferente: de mercadoria barata, merecendo uma crescente 

p r o t e ~ O  do legislador. 

e necessãrio obse,,,ar com mais acuidade OS novos ~dncf~ ios  insculpidos na 

ConstituiiBo da Repúblia de l.988, 4 ue, do bpice da Lei Maior, iluminam todo o 

edificio do ordenamento jurldico 
~uitos, com dificuldades de aceitar as 

l n v ~ ~ ~ ,  refugia 
m9e nas acomodações das constniçóes jurldicas do passado. 



Aquele que nao considerar os prindpios conailuci~nsir estar(l lidando 

amnas na periferia do direito ignorando as intimas cone* do ramo -ifico 

com 0 seu tronco de sustenbflo, sua causa primeira (sA DA ROCHA, IgB9, p. 38). 

Logo no artigo 1.O da Constitui@o da RepCiblica Brasileira, o trabalho foi 

mnsiderado como um dos fundamentos da República, um valor social, ao lado da 

Soberania da cidadania, da dignidade da pessoa humana e do pluralismo polftico. De 

"Ior social foi tam&&m considerado Direito Social no artigo 6'. Para enfatizar ainda 

mais1 ficou estabebcido que a ordem econbmica deverá estar apoiada na 

valonZa@o do trabalho (adigo 170 - 'A ordem econ&mica, fundada na valoriza@o 

do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existdncia 

digna, Confome 0s ditames da justiça social...") e a ordem social tefd Coll'iO base O 

primado do trabalho (artigo 193 - "A ordem social tem com0 base O primado do 

trabalho, e como objetjvo o bemestar e a justiça sociais*). A educaç80 dever4 estar 

Voltada para o desenvolviment~ da pessoa e Sua qualificaç80 para o trabalho (afiig0 

205 - .,q direito de todos e dever do Estado. e da familia, sefd promovida 
9 

e incentivada com a oolaboraç80 da visando ao pleno desenvolvimento 

da Pessoa, seu preparo para o exercicio da cidadania e sua qualificaçB0 Para O 

trabalho3, tanto que o plano nacional de educ@o deve& conduzir fomaç80 Para 

O trabalho 214 - lei O plano nacional de eduCa@0, de 

plurianual, visando B aiticulafl ao desenvohnmento do ensino em seus 

diversos njveis..."). A legjsla@o Orcjinhria, dependente que 6 do respaldo 

Constit~~ionall ter& de se amoldar a esses de hierarquia e deverá ser 

jnterpretada de modo a g a hamionia do conjunto e a prevabncia da Lei 

Maior. 



A primazia do trabalho sobre a ordem econbmb e racial pdvkgia o 

trabalhador antes de avaliar sua athridade; v a l o ~  O trabalho do homem em 

dimen~6es éticas que na0 fmm reduzidas a mera eXPressdea monet8rias. Com 

avanw mnsthcional, a ordem jurfdica bnisile11ã1 prsparda Para acolher 

as modernas c0nven-s e outros documentos internacionais que pfotwm a múde 

do trabalhador. 

Redução dos Riscoo Inenntu ao Trabalho 

A ConstituiMo anterior, de 1.967, assegurava aw trabalhadores em 

"U afiigo 165, IX, que nigiene e segurança no trabalhon dever80 ser contemplados 

pelo empregador. 

A atual Calta Magna, afinada com a tend&ncia internacional de 

assegurar a el imina~o dos riscos na ohgem, deu um passo a mais, jB que 

assegurou no XXII a UreduÇgo dos riscos inerentes ao trabalho, por meio 
1 I 

de normas de saúde, higiene e seguranp? 

I 
I 

A seguranp integridade f f ~ i ~ a  do trabalhador, a higiene tem por 

Objetivo 0 Controle dos agentes do a mbiente do trabalho para a manutenção da 

"úde no seu amplo sentido (CAMPOS et AI., 20011 p- 49)- 

Pela vez, o texto da Carga Magna menciona nomtas de 

"'der e, por isso, p ode ser a segundo plano a amplitude do conceito 



de saúde, abrangendo o bem-estar áico, mental e social. Ali&, a Gonven@o 

"mro 155 da OrganizaÇBo Internacional do Trabalho - OIT, no seu a* 3@, 

a extensa0 do conceito de sadde, com ao trabalho, mencionando 

expressamente os elementos mentais. logo, a coflcIus80 que se impbe 6 que O 

trabalhador tem direito 9 reduç8o de todos OS riscos f f s i~~s ,  qufmi~s,  biolõgicos, 

f i s i o ~ 6 ~ i ~ ~  e psfquicos que afetam a sua satide no ambiente de trabalho. 

Diante dessa situação, Surgem algumas indagapdes para que seja 

o preceito: Qual 6 o fimíte dessa redueo? 0 empregador dever6 reduzir os 

a zero? E possivel totalmente os riscos do ambiente de trabalho? 

Pode-se dizer que h& uma redugo desejhvel que 6 a eliminaM0 e 

r e d ~ ç 8 ~  aceitavel dos fiscos, que 6 a neutraliZa@o. A primeira significe a 

r W u ~ ~  total do risco, ou seja, a e1iminaÇg0 do agente agressivo. A reduç8o 

aceitável, porem, indica a lirnitafl0 do age nte agressor a niveis tolerhveis pela 

humana. 

O primeiro prop6sito da lei 6 a redugo rnhxima, ou seja, a el imina~o 

do agente prejudicial Quando isso for impossfvêl tecnicamente. O empregador ter6 

de, pelo menos reduzir a intensidade do agente prejudicial Para 0 territ6rio das 
I 

agressde~ toleráveis. 

A lei diante da realidade da ex~eridnda humana e na0 

deve ser interpretada de modo a levar, absurdo. É ifflpo~sivel assegurar a pureza 

absoluta do ar respirável I denm ou fora do ambiente de trabalho. O mldo continuo 



esta presente em qualquer ambiente e nao poded ser totalmente eliminado. Para 

en"ntrar o ponto de equillbrio, a ConvençBo nometu 155 da O ~ a n ~ o  

Internacional do Trabalho - OIT, em seu artigo 40. estabeleceu: 'reduzir ao máimo, 

na medida que for razodvel e posslvel, as Causas dm risoos inerentes ao *elo 

ambiente de trabalho". 

NO Estado de s ~ o  Paulo, a Lei número 9.505, de li de  mar^ de 

9977, detemina, no seu artigo 1 1, que os empregadores públicos e privados ficam 

Obrigados a nodear suas atividades por Uma politia de eliminag0 na origem, dos 

r'scos 4 saúde e ao meio ambiente. 

Ainda, a Noma ~~~ulamentadora NR4 da Portaria nomero 3.214 de 

'mg78 do Minist&-io do Trabalho, que trata do Serviço Especializado em Engenharia 

de Seguranw e em Medicina do Trabalho - SESMTs estabelece: 



4.12. Compete aos profissionais integrantes dos Serviços 

Especialirados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho: 

a) aplicar os conhecimentos de Engenharia de Segurança e de 

Medicina do Trabalho, ao ambiente e a todos os seus componentes, 

inclusive mdquinas e equipamentos, de modo a reduzir ate eliminar 

os riscos ali existentes à saúde do trabalhador; 

b) determinar, quando esgotados todos OS meios conhecidos para 

a eliminaç80 do risco e este persistir, mesmo reduzido, a utilizaç80, 

pelo trabalhador, de equipamentos de proteçáo individual (EPI), de 

acordo com o que determina a Norma Regulamentadora NR-6, 

desde que a concentraçb, a intensidade ou caracteristica do 

agente assim o exija ... 

QuesMo problemhtica 6 a fixaç80 dos limites de toierancia. É bastante 

difusa a fronteira onde termina a saúde e começa a doença, pois depende de 

conhecimento cientifico, investimento em pesquisas, equipamentos de alta precisa0 

e atd mesmo vontade do legislador. Com frequ6ncia9 0s estudos esta0 

demonstrando que 0s limites, at6 entao tidos como confii8veis. provocam danos a 

longo prazo. 

A conven@o número 162 da OrganizaMo Internacional do Trabalho - 

OIT, no seu artigo 15.2 estabelece: '0s limites de ex~osi@o ou outros critérios de 

erposiçao deverao ser fixados, revistos e atualizados periodicamente, luz do 

desenvoivjmento tec"ol6giC0 e do aumento do conhecimento tecnico e científicon. 

Ainda, a Conven@o número 148, a respeito da contamina90 do ar, ruído e 



vibrações, determina no artigo 8O, item 3': "OS crit6rios e limites de exposiç8o 

deverão ser fixados, completados e revisados a intervalos regulares, de 

conformidade com os novos conhecimentos e dados nacionais e internacionais..," 

Convém registrar que os limites de tolerancia foram estabelecidos para 

a jornada nomal de oito horas diárias. Com0 a hora extraordinária no Brasil 6 

habitual, o limite estabelecido já não garante O trabalho saudável. 

Um complicador sério na fixaçao do limite de tolerãncia é a presenw 

simultânea de vários agentes agressivos. OS limites são considerados 

separadamente na norma regulamentar. mas, na vida real, o empregado 

normalmente está ao mesmo tempo exposto a dois ou mais agentes agressivos, 

acarretando a sinergia dos maiefícios. 0 certo seria fixar OS limite$ de tolerãncia 

considerando a exposiçao simultânea dos agentes nocivos. 

7.2 P r o w o  das Normas de Ergonomia 

O princípio consagrado nas 'convençóes internacionais, de que o 

trabalho deve adaptar-se a0 homem, aparece efetivamente Com a ergonomia, a 

partir da segunda metade do S ~ C U ~ O  XX. Essa disciplina tem Por objetivo o estudo 

científico das relações do homem com 0 seu ambiente de trabalho, Conjugando 

conhecimentos multidisciplinareS, com 0 ~ r o ~ 6 s i t o  de promover melhorias contínuas 

nas condições de trabalho. 



A ergonomia, no inicio, trabalhava no desenho de móveis, 

equipamentos e instrumentos de trabalho. Após, atuava também nos fatores 

relacionados com a higiene do trabalho. Finalmente, passou a tratar do ambiente de 

trabalho numa visão conjuntural, acrescentando a análise dos métodos e da 

organização do trabalho e as repercussdes do estresse e da monotonia das tarefas. 

Atualmente, a disciplina ergonomia 6 estudada em cursos de arquitetura, 

engenharia, desenho industrial, medicina do trabalho e engenharia de segurança no 

trabalho. 

Para Washington Luiz da Trindade, 

[...I a ergonomia é o estudo da organizaçgo racional do Trabalho, o 

conjunto de regras destinado a fixar a simplificaçao e a 

racionalidade do esforço fisico ou mental desenvolvido pelo 

empregado na realização de uma tarefa ou atividade. 

~~~er icamente ,  a ergonomia estuda 0s meios mais eficientes e 

menos custosos na realização de um trabalho. NO campo restrito da 

atividade humana visando produç8o de riqueza, a ergonomia 

ensina a economizar esforços fisicos, buscando, primordialmente, 

afastar a fadiga real e aparente do trabalhador e prevenir 0s danos 

que possam ocorrer. A intençao desses estudos n8o se resume em 

evitar desperdício de tempo na ~roduç%o de bens, mas, sem dúvida 

afastar o cansaço flsico e mental que reduzem a capacidade labora! 

do obreiro e termina por causar acidentes (Apud SADY, 2000 

p. 130). 



A Consolidação das Leis do Trabalho - CLT trata da ergonomia nos 

artigos 198 e 199, sob o título genérico Da pmvençáo da fadiga. Atualmente, as 

normas ergon6micas estão disciplinadas na Norma Regulamentadora NR-17 da 

Portaria do Ministbrio do Trabalho número 3.214 de 1.978, com as modificaç(jes 

promovidas pela Portaria número 3.751 de 1.990, onde logo no primeiro item está 

previsto: "Esta Norma Regulamentadora visa a estabelecer os parametros que 

permitam a adaptaç30 das condiçbes de trabalho BS características psicofisiol6gicaS 

dos trabalhadores de modo a proporcionar um m8ximo de conforto, segurança e 

desempenho eficiente". O empregador tem obrigação de realizar a analise 

ergonômica do trabalho, avaliando 0s aspectos relacionados com 0 levantamento, 

transporte e descarga de materiais, mobilihrio, equipamentos e condiç6es do posto 

de trabalho e a própria organização do trabalho- 

Essa norma detalha as características de bancadas, mesas, 

escrivaninhas, assentos, suporte para 0s pés e equipamentos utilizados no 

processamento eletrônico. Nas atividades de digitaçao, o número maiximo de toques 

não deve exceder a oito mil por hora e 0 tempo efetivo de trabalho nesta atividade 

na0 pode ser superior a cinco horas por jornada, devendo Ocorrer uma pausa de der 

minutos para cada cinquenta minutos trabalhados (artigo 17.6.4). 

7.3 Informação e Treinamenb dos Trabalhadores 

NOS últimos anos, ganhou destaque 0 Pensamento de que a melhor 

forma para garantir a efetividade das nomas de PrOteflo a saúde 6 a par t idpaç~~ 



dos trabalhadores, os beneficiários diretos da tutela normativa. Com isso, o 

trabalhador passou a ter direito h informação sobre OS riscos a que está exposto, 6s 

formas de prevençao e ao treinamento adequado para o desempenho de suas 

tarefas. 

AS três principais convenç6es da Organização Internacional do 

Trabalho - OIT que tratam da saúde do trabalhador, todas ratificadas pelo Brasil, 

trazem nomas a respeito do direito 21 informaçao. Preve a Convençao número 148, 

artigo 7 O ,  2, que: 

[...I 0s trabalhadores Ou seus representantes terao direito a 

apresentar propostas, receber informaç6es e orienta@(), e a 

recorrer a instancias apropriadas, a fim de assegurar a proteçao 

contra riscos profissionais devidos a contaminação do ar, ao ruído e 

às vibraç6es no local de Trabalho. 

Para enfatizar o direito. repete no artigo 13, que: 

[*..I todas as pessoas .interessadas deverao ser apropriada e 

informadas sobre 0s riscos profissionais que 

possam originar-se no local de trabalho devido B do 

ar mido e as vibraçóes e receber instruções suficientes e 

apropriadas quanto aos meios dis~oniveis Para Prevenir e limitar tais 

riscos. 



A Convenção número 155, artigo 19, alínea d, além de repetir o direito 

à informa@o, estabelece que: 'os trabalhadores e seus representantes na empresa 

devem receber treinamento apropriado no ambito da segurança e da higiene do 

trabalho1'. 

De forma semelhante, prescreve a Convenflo número I 61, artigo 13 

que: "Todos os trabalhadores devem Ser informados dos riscos para a saúde 

inerentes a seu trabalhon. 

NO início dos anos 90, a legislaç80 nacional enfatizou bastante o direito 

A informaçao dos empregados. NO SUS - sistema Único de Saúde, as a@es de 

saúde do trabalhador, especificamente abrangendo 

[.-.I jnformaflo ao trabalhador e Sua respectiva entidade sindical e 

è empresas sobre OS riscos de acidente do trabalho e doença 

bem como OS resultados de fiscalizaçdes, avaliaçóes 

ambjentais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de 

demisç&, respeitados OS preceitos da &a profissional (BRASIL 

Lei 8080). 

Ainda a Lei 8.213 de 1.991 que trata dos Benefícios da Previdencia 

Social estabelece que: dever da empresa prestar infomaçdes pormenorizadas 

sobre os riscos da operag0 a executar e do produto a (BRASIL, Lei 

821 3). 



Também, os artigos 182,111 e 197, ambos da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT, prescrevem obrigações a respeito das informações sobre as 

substancias e materiais perigosos ou nocivos h saúde utilizados nos locais de 

trabalho. 

Finalmente, outra inovaçáo importante Ocorreu no ano de 1.992, com a 

instituição do Mapa de Riscos Ambientais. Após ouvir OS trabalhadores de todos os 

setores, a Comissao Interna de Prevençao de Acidentes - CIPA - , em colabora@o 

com o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho - SESMT, deverá elaborar o Mapa de Riscos, identificando todos 0s riscos 

existentes no ambiente de trabalho, Esse mapa devera ser afixado em cada local de 

trabalho, de forma claramente visível e de fácil acesso para os trabalhadores, 

descrevendo riscos físicos, químicos, biolbgicos, ergondmicos e riscos de acidente. 

7.4 A Recompensa Pela Saúde 

O ambiente de trabalho expóe 0 empregado a riscos, tanto aqueles 

mais visíveis que afetam a sua integridade física como agentes periculosos, quanto 

aqueles mais insidiosos que atum a longo Prazo, minando sua saúde como agentes 

insalubres. 0 s  primeiros provocam 0s acidentes do trabalho, enquanto os últimos 

acarretam as doenças ou do trabalho (MACHADO, 2001, p. 85). 

NO Brasil, o primeiro diploma legal a instituir a recompensa pelo risco 

foi o ~ ~ ~ ~ ~ t ~ - ~ ~ i  número 2.1 6.2 de 1 de maio de 1-940. o qual estabeleceu no seu 



artigo 6O, adicionais de 40%, 20% ou 10% sobre o salário minimo, de acordo com 0s 

graus máximo, médio e mínimo. Em Agosto de 1.955, pela Lei número 2.573, foi 

instituído o adicional de periculosidade para OS trabalhadores que exercessem 
.. 

atividades em contato permanente com inflamáveis. A Lei número 5.880, de 24 de 

Maio de 1.973, estendeu o adicional de periculosidade aos trabalhos com explosivos 

e a Lei número 7.369, de 20 de Setembro de 1.985, aos empregados do setor de 

energia eletrica. A Constituição da República de 1.988 criou ainda o adicional pelo 

trabalho penoso, até o momento não regulamentado (artigo 7'. XXIII). 

Com isso, observa-se um mvimento permanente de instituir 

recompensas pelos riscos, o que desvia a ~reocu~ação com o problema central que 

é a saúde do trabalhador. Foram criados mecanismos para conviver com o problema 

e não para solucioná-los. 

AS grandes discussbes jurisprudenciais e doutrinárias nessa ares 

referem-se a base de cálculo para pagamento, direito adquirido, ampliaçao ou até a 

reduflo daas atividades que propiciam OS adicionais. A luta têm sido em busca do 

direito ao adicional e n8o para O DIREITO A SAoDE- O adicional que foi instituído 

como sanção, lamentavelmente se tornou 0 preceito, como assevera Antonio Carlos 

Vendrame: 



Em suma, o adicional de insalubridade remunera a vida do 

trabalhador em suaves prestações, restando, ao final, um homem 

sem condiçlSes de exercer suas atividades, passando simplesmente 

a engrossar as filas do Beguro social, tomando-se uma verdadeira 

escória, o que vem ocorrendo com frequência com os portadores de 

deficiência auditiva, já denominados de exército de surdos ( ~ p u d  

SADY, 2000, P. 63). 

A venda da saúde não se justifica por preço algum. Contudo, a opflo 

de proibir o trabalho insalubre ou perigoso, beira a utopia. Algumas atividades, 

mesmo que perigosas ou prejudiciais, S ~ O  imprescindíveis. E impossível, por 

exemplo, na0 atender ao paciente portador de doenças contagiosas ou deixar de 

recolher o lixo em razão da insalubridade. Na realidade, a proibição vem se 

restringindo a casos especiais, Com0 Por exemplo, a veda@o do trabalho insalubre 

ou periculoso para o menor, conforme descrito no incis0 )o(XIII do artigo 70 da 

Constituiçao da República de 1.988- 

O que se nota nos dias atuais 6 a tendência para a reduçao da jornada 

para 0s trabalhos insalubres, conjugada com a exigência de melhorias contínuas no 

ambiente do trabalho, com atenflo prioithria para a eliminaçao do agente 

agressivo. 

A enciclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, de 15 de Maio de 

1 -891 já recomendava que 0 trabalho deve respeitar as forças do trabalhador e o 

repouso deve ser proporcional à qualidade do trabalho, conforme Se demonstra no 

parágrafo transcrito abaixo: 



Nao deve, portanto, o trabalho prolongar-se por mais tempo do que 

as forças permitem. Assim, o número de horas do trabalho diário 

não deve exceder a força dos trabalhadores, e a quantidade do 

repouso deve ser proporcionada à qualidade do trabalho, às 

circunstâncias do tempo e do lugar, à compleição e saúde dos 

operários. O trabalho, por exemplo, de extrair pedra, ferro, chumbo e 

outros materiais escondidos, debaixo da terra, sendo mais pesado e 

nocivo a saúde, deve ser compensado com uma duração mais curta. 

Deve-se também atender as estações, porque não poucas vezes um 

trabalho que facilmente se suportaria numa estação, noutra 6 de fato 

insuportável ou somente se vence com dificuldade (Capítulo 27). 

A reduçao da jornada 6 a saída para enfrentar a questao. Em vez 

de reparar com dinheiro a perda da saúde, deve-se compensar o desgaste com 

maior período de descanso, transformando 0 adicional monethrio em repouso 

adicional, uma vez que a menor exposi@o diaria, combinada com um período de 

repouso mais dilatado, permite ao organismo humano recompor-se da agressao, 

mantendo-se a higidez. 

Ainda, o empregador certamente ser6 estimulado a investir na melhoria 

do ambiente, uma vez que O pagamento do salhrio integral para a jornada reduzida 

terá peso considerável no custo 0peracional. Vale a pena afastar O agente agressivo 

e voltar para a jornada normal de oito horas. pagando 0 mesmo salário. 



7.5 Problemas Atuais da Saúde do Trabalhador 

Sao de conhecimento geral OS sbrios problemas do setor de saúde no 

Brasil, abrangendo, naturalmente, a saúde do trabalhador. 

Existem várias nomias protetoras, contudo, com ausencia de 

efetividade. O direito torna-se mais respeitado quando 0s seus destinaario~ exigem 

a sua proteHo e invocam a sua tutela. A efetividade será maior quanto mais o 

trabalhador reivindicar o cumprimento dos dispositivos legais que garantem a saúde 

no trabalho (MACHADO, 2001, P. 46)- 

O MinistBrio do Trabalho atua na fiscaliZaç80 das wndiçdes de 

seguranp e saúde do Trabalhador. O Ministério da Saúde coordena o Sistema 

único de Saúde que atua na saúde do trabalhador, especialmente na assistência 

médica. 0 Ministério da Previdência Social responde pela reabilitaflo profissional e 

a concessão das aposentadorias especiais ou Por invalidez, por doença profissional 

ou do trabalho. o MinistBrio Público do Trabalho esta incumbido de agir para 

assegurar o respeito aos direitos sociais constitucionalmente garantidoa 

abrangendo o meio ambiente do trabalho. A Justiça do Trabalho Julga principalmente 

os pedidos de adicionais de insalubridade e ~ericulosidade, determinando a 

realização de perícias no ambiente do trabalho. Ainda participam, de alguma forma V 

da saúde dos trabalhadores, 0s Ministbnos Públicos Estaduais, as Secretarias de 

Estado da Saúde, 0s e OS diversos Sindicatos. 



O maior problema diante desses 6rgBos 6, certamente, a dispersa0 em 

diversos diplomas legais, as normas que protegem a saúde do trabalhador sem uma 

consolida@o adequada, o que dificulta o conhecimento, a consulta e a apl ica~o. 
.. 

Agravando esse problema, existe a instabilidade que o obreiro tem no 

emprego. A falta de segurança no emprego inibe o trabalhador na luta para as 

melhorias do ambiente de trabalho e acaba contribuindo para a falta de &tividade 

das normas de proteção à saúde (MACHADO, 2001, P. 32). 

Portanto, o desemprego 6, com certeza, o agente mais agressivo h 

saúde do trabalhador, especialmente no tocante à saúde mental. O desempregado 

convive com a perda da vaidade, da auto-estima e passa a ter um sofrimento tao 

agonizante, que nem a id6ia do suicldio esmPa- 

Outro problema consider4vel na hrea da saúde do trabalhador 6 a 

deficiência de fomaçiio técnica. Essa questao envolve tanto OS profissionais do 

direito, que estudam apenas medicina legal Para entender O laudo cadaverico do 

acidentado, como também OS prbprios ~rofi<ionais da saúde, que aprendem muito 

pouco sobre a saúde e O trabalho- 

A mbdio e longo prazo, esse problema deve ser superado. 0 artigo 14 

da Convenção n o 155 da OIT, em vigor no Brasil desde 18 de maio de 1.993 , 

determina a "inclusa0 das questoes de segurança, higiene e meio ambiente de 

trabalho em todos 0s níveis de ensino e de treinamentos incluídos aqueles do ensino 

euperi~r tócnico, m6dico e ~ r o f ~ s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  



7.6 Neutralização do Risco 

A neutralizaçao do risco s6 deveria ocorrer quando esgotadas todas as 

possibilidades tbcnicas para afastar 0 agente agressor, determina a legisla@o 

vigente. 

NO entanto, a exceçao tornou-se a regra. Em vez de eliminar a 

insalubridade na fonte ou de adotar medidas coletivas de o 

empresário prefere a S O ~ U Ç ~ O  mais &moda, mais barata e tambem menos eficiente: 

fornecer o equipamento de prote~ao individual - EPI. Para o trabalhador, muitas 

vezes, o EPI 6 sinonimo de desconforto, incomodo que limita as percepções 

causando muitas vezes a sensaç80 de inseguran~. Sab-e, por exemplo, que 

quando se caminha em altura. a visao e a audiçao contribuem enormemente para a 

percepMo e manutenção do equilíbrio (SADY, 2000, P. 63). Como, nessa condi@o 

de trabalho, utilizar os ~ C U ~ O S  de proteç8o e ~rotetores auriculare~? (MACHADO, 

2001, p. 98). 

E verdade que, em muitas ocasi<, 96 resta a Opgo do fornecimento 

do Equipamento de Proteçao Individual (EPI). O problema Ocorre quando a última 

alternativa já foi adotada em primeiro lugar. Nessa linha de raciocínio, o Enunciado 

n.0 289 do Tribunal Superior do Trabalho - TST assegura que 





A célula perifbrica da sociedade continua produzindo em benefício do 

empresário, mas dispensa assinatura da Carteira de Trabalho e PrevidBncia Social - 
CTPS, exames mbdioos, recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de SeMio - 
FGTS e Instituto Nacional do Seguro social - INSs, emissao da Comunicaç~o de 

Acidente de Trabalho - CAT, fomecimento de Equipamentos de Proteçao Individual, 

pagamento de horas extras OU adicional noturno. multas trabalhistas etc. Só mais 

tarde, quando surge algum desentendimento, 6 que esse trabalhador recorre 

Justiça do Trabalho, tentando O reconhecimento do v[nculo de emprego e de todas 

as suas conseqüencia~, de forma retroativa- 





reservas energbtiticas e, o aceleramento da fadiga pode levar A exausta0 ou 

esgotamento. 

Um processo prolongado de fadiga, induz B instalaçao da fadiga 

crdnica, que nao cede nem mesmo com 0 repouso didrio. Esse quadro de fadiga 

patológica compromete o sistema imunol@icol deixando 0 trabalhador muito mais 

vulner&vel às doenças, além de produzir insatisfaflo com 0 serviço, absenteismo, 

baixa produtividade e maior nÚmer0 de acidentes do trabalho (MACHADO, 2001, 

p. 102). 

Convém salientar que a fadiga não Ocorre somente nos trabalhos 

manuais que empregam força física. 0 s  fisiologistas de0 conta do aparecimento da 

fadiga, com intensidade semelhante. nos trabalhos que envolvem esforço mental, 

especialmente quando executado sob tensão ou mesmo nos trabalhos mon6tonos e 

repetitivos. 

Explica o professor de fisiologia Dr. Hudson de Araújo Couto que: 

1.. -1 na fadiga cronica, 0 cansaço vem na0 apenas A tarde após o 

trabalho, mas tamb6m durante 0 dia e muitas vezes antes do início 

do expediente. c acompanhado de sen~ago de mal-estar, 

frequentemente de natureza emotiva. OCOrie aita incidencia de 

,ompo&mento anti-~ocial, de manifestaÇ6es de neurose de 

angústia OU depressiva, e nessas fases 0 quadro pode 

com o de fadiga p~íquica (COUTO, 1978, p. 21 1). 



O que a ciência atualmente vem comprovando a respeito dos 

malefícios do trabalho extraordinário foi enunciado pela Enclclica Remm Novarum, 

do Papa Leão XIII: 

NBO é justo nem humano exigir do homem tanto trabalho a ponto de 

fazer, pelo excesso da fadiga, embmtecer O espírito e enfraquecer o 

corpo. A atividade do homem, restrita como a sua natureza, tem 

limites que se não podem ultrapassar. O exercicio e o uso 

aperfeiçoam-na, mas 6 preciso que de quando em quando se 

suspenda para dar lugar ao repouso. Não deve, portanto, o trabalho 

prolongar-se por mais tempo do que as forças permitem 

(Capitulo 27). 

Outra questão preocupante 6 o trabalho exhordinlrio nas atividades 

perigosas e insalubres. Atualmente, fica autorizada a prorrOgaç80 da jornada nas 

atividades insalubres pelo artigo 60 da Consolidaçao das Leis do Trabalho - CLT, 

que dispõe: 



Nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes dos 

quadros mencionados no Capitulo 'Da Segurança e da Medicina do 

Trabalho", ou que neles venham a ser incluídas por ato do Ministro 

do Trabalho, quaisquer prorrogações 96 poderao ser acordadas 

mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de 

higiene do trabalho, as quais, Para esse efeito, procederão aos 

necessdrios exames locais e a verificação dos m6todos e processos 

de trabalho, quer diretamente quer por intermbdio de autoridades 

sanitárias federais, estaduais e municipais, com quem entrarao em 

entendimento para tal fim. 

Ora, a Constituição que consagrou o direito à redução dos fiscos 

inerentes ao trabalho, por meio de r~Omas de saúde, higiene e segurança, na0 

derrogou, ao contrário, fortaleceu ainda mais o dispositivo. Diante do que preve o 

citado artigo, muitos acordos de compensaç80 de horhrios aumentando a jornada de 

segunda a sexta-feira para folgar no sábado na0 tem validade por falta da licença 

pr&ia do Ministério do Trabalho, 

A grande conquista dos trabalhadores "O ~6culo XX foi a reduçao 

progressiva da duraç8o da jornada de trabalho. A história do Direito do Trabalho da 

noticia de jorn&as de até dezasseis horas. A primeira Conven@o da OIT, adotada 

em 1919, na0 ratificada pelo Brasil, limitou 0 trabalho em 8 horas dimas, 

ressalvando que esse limite 96 poderia ser ultrapassado em Caso de acidente ou 

grave perigo de acidente, no Caso de trabalhos urgentes ou no Caso de força maior v 

mas somente no período indispensãvel Para evitar uma grave no 

funcionamento nomal da empresa (SADY, 20001 p- 74). 





Quando o trabalhador ingressa no trabalho noturno, começa um 

conflito de informações no seu sistema nervos0 central. O efeito prejudicial no 

bem-estar e saúde do trabalhador é imediato. A tentativa de adaptação para dormir 

durante o dia e trabalhar à noite gera um sono menor em quantidade e pior em 

qualidade. Por essa razão, os trabalhadores sempre reclamam, alegando que o 

sono durante o dia não sustenta (SADY, 2000, P. 76). 

O acumulo diário da insuficiência de sono provoca sintomas crescentes 

de fadiga psíquica e o conseqüente aparecimento de doenças. Conforme matbria 

publicada do m6dico Dr. Geraldo Riao, tem-se que: 

[...I sabemos hoje que 0 sono tem um grande papel na imunidade. 

Sabe-se que quem dome mal adoece mais, estd mais sujeito à 

infecfles. Segundo, sabe-se que 0 sujeito que dorme mal 

envelhece mais rápido. Terceiro, sabe-se que a pessoa que dorme 

mal esta sujeita a maiores alterafles humorais: ansiedade, 

depressão, distúrbio da membria, impotência sexual, mais tantas 

outras doenças. Sono ruim trazendo doença e não o que vimos 

antes, que é doença trazendo sono ruim (REVISTA 

PROTEÇAO,~ 976, P. 12). 

Outro complicador refere-se às perturbaçóes do apetite, principalmente 

pela madrugada, uma vez que não dh Para tomar da manha, por exemplo, 

22 horas ou almoçar. às 4 horas- 



0 trabalho notumo fixo ou em tumos de revezamento 6 sempre 

agressivo, já que o pleno ajustamento psíquico e biológico é praticamente 

impossivel. 

A rigor, não existe uma doença específica daquele que trabalha noite 

ou em turnos, mas as diversas perturbaçaes 6 saúde fisica e mental propiciam o 

surgimento da fadiga, que pode evoluir para a fadiga cranica, provocando o 

agravamento de outras doenças pela baixa resistência imunoltigica, bem como 

sofrimento mental e envelhecimento precoce. 

Apesar de todas as consequências adversas, o trabalho noturno 6 

imprescindível para muitas atividades e profissees. EntBo. para Wmpatibilirar as 

necessidades socioecon6micas com a dignidade do trabalho e da pessoa do 

trabalhador, os especialistas na área da saúde ocupaciona1 recomendam algumas 

medidas para minimizar os efeitos agressivos. A primeira delas B a reduçao da 

jornada e da duraç8o semanal do trabalho noturno. Recomenda-se tamb6m que os 

turnos de revezamanto devem seguir rotaflo horária (manhB>tarde>noite), que 6 

menos agressiva do que a rotaç8o anti-hordria. Ainda, deve-se proporcionar um fim 

de semana livre para integra@o social- 

O legislador trabalhista criou dois mecanismos para reu>mpensar o 

trabalho noturno: o primeiro, de caráter econÔmico. mediante o Pagamento de um 

adicional de no mínimo 20% para 0 trabalhador urbano e de no mínimo 25% para o 

trabalhador rural; o segundo, proteeo ergon6mica, reduzindo a da 

hora notuma para 52 minutos e 30 segundos Para 0 trabalhador urbano. Com isso 



as sete horas do perlodo de 22 horas de um dia, até as 5 horas do dia seguinte 

correspondem exatamente a 8 horas reduzidas. 

A Constituição da República, em seu artigo 7', XIV, reduz para 6 horas 

a jornada para os que trabalham em turnos ininterruptos de revezamento. 

Entende-se que o tratamento legal dispensado ao trabalho noturno 

pode ser aperfeiçoado. Deveria ser estendida a reduç80 da jornada de 6 horas para 

todos 0s trabalhadores noturnos e não ficar restrita apenas aos casos de turnos 

ininterruptos de trabalho. Outra SO~U@O seria a de proibir, com rigor, a de 

horas extras pelo empregado que cumpre jornada notuma, a na0 ser nas estritas 

hipóteses de força maior e conclusao de sennps inadidveis. O trabalho noturno 

combinado com o prolongamento da jornada potencializa OS maleficios à saúde do 

trabalhador. 

8.3 Trabalho Insalubre 

0 trabalho insalubre 6 aquele que afeta OU Causa danos à saúde 

provoca doenças, ou seja, é o trabalho não salubre, não saudável. Muitas patologias 

esta0 diretamente a esse tipo de atividade, e outras S ~ O  agravadas 

pela profissao do trabalhador ou as condifles em que 0 semiço é prestado, o que 

possibilita a consta taça^ do nexo causal entre o trabalho e a doença (MACHADO 

2001, p. 103). 





radiações ionizantes, trabalho sob condiç8es hiperbáricas, rad iaçbes não ionizantes, 

vibrações, frio, umidade, agentes químicos, poeiras minerais e agentes biológicos. 

Todos esses agentes foram listados detalhadamente pela Norma Regulamentadora 

NR-1 5 da Portaria no 3.2 14 de 1.978, a qual, periodicamente, vem sendo atualizada. 

0 s  agentes insalubres foram classificados de acordo com a nocividade em grau 

máximo, médio ou mínimo, assegurando a percep@o de adicional de 40%,20% ou 

10% do salário mínimo, de acordo com o respectivo enquadramento ou 40%, 20% 

ou 10% do salário profissional da categoria. 192 da Consolidaç~o das Leis do 

Trabalho - CLT e Enunciado n.O 17 do Tribunal Superior do Trabalho - TST). 

A medida que avançam as pesquisas da higiene ocupacional, da 

toxicologia e da medicina do trabalho, obse~a-se a extensa0 dos danos saúde do 

trabalhador. A continuidade da exposi@o aos agentes insalubres pode desencadear 

o aparecimento das doenças ocupa~i~nais, legalmente equiparadas a acidente do 

trabalho. A negligencia em adequar 0 ambiente de trabalho aos níveis de 

salubridade poder6 onerar O empregador com elevadas indenizaçóes por 

responsabilidade civil. 

A tecnologia que se aplica a Higiene e Segurança do Trabalho busca a 

preven@o dos riscos à saúde, estabelecendo padrões minimos de higidez, acima 

dos quais configura-se a insalubridade. assim como deteminando as condutas de 

segurança minimamente, Para evitar acidentes do trabalho e molestias 

profissionais. Tais cuidados, todavia, na0 excluem nem limitam O direito saúde, de 

sorte que a situação agressiva na0 prevista nas llomas administrativas pode, 

também, ser objeto de tutela (SADY, 2Oo0, p- 62)- 



8.4 Trabalho Periculoso 

H&, no ambiente de trabalho, agentes que podem atuar 

instantaneamente, com efeitos danosos imediatos, denominados agentes perigosos 

ou periculosos. Se a exposiçao aos agentes insalubres pode acarretar a perda 

paulatina da saúde, o contato Com 0s agentes perigosos pode levar B incapacidade 

ou a morte súbita. 

~e certa forma, todo trabalho demonstra algum perigo; porém, para 

algumas atividades o risco é mais acentuado. O trabalho em ambientes perigosos 

aumenta o desgaste do trabalhador pela constante vigillncia e atençdo que a 

situaçao requer, aiém da possibilidade da ocorrência de acidentes. Diante dessa 

realidade, o legislador trabalhista resolveu instituir uma remuneração adicional para 

alguns trabalhos periculosos (MACHADO, 2001, P- 104)- 

Veja-se Amaury Mascaro Nascimento afirmando que 

S ~ O  consideradas atividades ou o~eraçbes perigosas aquelas que, 

por sua natureza OU m6todos de trabalho, impliquem o contato 

com inflamdveis ou e x ~ l o ~ i ~ ~ s ,  em condiç6es de risco 

acentuado. Para esse fim. 0 MinistBrio do Trabalho baixou portaria 

as atividades que se enquadram como perigosas. 0 adicional 



é devido o adicional de 30% sobre o salhrio percebido para 0s 

empregados que trabalham em contato permanente com inflamhveis e com 

explosivoç, em condiçao de periculosidade (artigo 193 da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT). Em 1.985, pela Lei 7.369, foi estendido o adicional de 

periculosidade para aqueles que exercem atividade no setor de energia elbtrica. 

Contudo, por força do Enunciado no 191 do Tribunal Superior do Trabalho - TST, o 

cálculo do adicional de periculosidade desses profissionais dever& ser &tuado 

sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. 

Muitas atividades, apesar de tecnicamente perigosas, com acentuados 

índices de acidentes. n8o dBo direito ao adicional de periculosidade. NO entanto, 

deve-se enfatizar que a prioridade deve ser a elimina$io do agente agressor ou a 

redução da jornada de trabalho nos locais perbosos, em vez de arquitetar f6rmulas 

jurídicas para conviver com os riscos. multiplicando as hipóteses do adicional. 

8.5 Trabalho Penoso 

Apesar de c~nstitucionalmente atribuido, tal adicional na0 chegou a ser 

implementado pelo legislador ordinário. A idéia de trabalho penoso ficou circunscrita 

no ambito da legislaç80 previdenciaria- 

Sobre o tema, veja-se O que Canenta Wladimir Novaes Marunez. 



A penosidade 6 4rea avara em doutrina, n%o sendo f8cil esmiuçar 

seu significado, embora comuns às funções onde presente. Pode 

ser considerada penosa a atividade produtora de desgaste no 

organismo, de ordem física OU psicológica, em raso da repau@o 

dos movimentos, condiç8es agravantes, pressões e tensões 

prbximas do individuo ... Tem a peculiaridade de, em muitos casos, 

deixar sinais perceptíveis, e desaparecerem os efeitos ap6s 

descanso, restando apenas sequelas sedimentadas (Apud SADY, 

2000, p. 75). 

De fato, tal matéria somente tem Se tornado operativa em sede de 

direito previdenciario. Aqui exigiria o adicional mencionado na Carta Magna, mas o 

legislador ordindrio ainda n8o cuidou de tal detalhe. Por essa raz80, a falta de 

regulamentaç8o pelo legislador infraconstitucional havera de impedir percepflo de 

adicional. 

8.6 Agressões Psíquicas 

8.6.1 Saúde mental e trabalho 

Num curto espaço de tempo, lnudaram as Características do 

trabalho e das relaçdes trabalhistas. A tecnologia avanpu COm0 nunca, exigindo de 

todos, esforço de adaptaçao, com alterações significativas do estilo de 

vida. A informatia e as telecomuniaÇ~es esta0 mantendo 0s diretores, gerentes e 



até mesmo as chefias intermediárias permanentemente ligados com os 

computadores das empresas, contaminando o tempo que deveria ser de descanso, 

lazer e convívio familiar. Hoje se faz necessário 0 direito i3 desconexdo, para que o 

trabalho não invada a intimidade do empregado fora do ambiente laboral (CATALDl, 

2002, p. 36). 

Esse quadro de mudanças refletiu em cheio na saúde mental do 

trabalhador, acarretando ansiedade, euforia, ifih@o, angústia, frustra~o, 

depressão e outras tantas anomalias que podem evoluir Para Um quadro vasto de 

doenças psicossomáticas. 

A força de trabalho exigida do operário está se deslocando 

rapidamente dos braços para o drebro, especialmente com o ritmo acentuado da 

informatiza@o. Com isso, aumenta a fadiga psíquica, cuja recuperayo 6 muito mais 

lenta e complexa do que a fadiga física (SADY, 2000, p. 83). 

Cumpre salientar ainda que o trabalho não representa uma 

degradaç80 compuls6ria, um desprazer; ao contrário, está demonstrado que 

tambem pode ser fonte de plena realiza@o e ciue a ociosidade ou a subutilizaçao 

provoca efeitos danosos, levando 0 trabalhador ao estresse da monotonia. 0 grande 

empenho 6 fazer do ambiente de trabalho um local ~sicologicamente saudável, para 

que o trabalhador possa continuar sadio, adaptando-se às exighcias do serviço, 

porém de modo a resguardar O Seu bem-estar fisico mental e Social (SADY, 2000, 

p. 83). 



O bem-estar ser& atingido quando a atividade p e m l r  o 

escoamento natural das energias psfquicas do trabalhador. Para cultuar o bematar 

muitas empresas estão adotando programas preventivos, tais como gindstias no 

trabalho, intervalos adicionais, programas de laier e relaxamento etc. 

8.6.2 O estresse 

O estresse ou neurose do trabalho Ou psiconeurose profi~ional 

significa a força que deforma corpos, ou seja, 0 ponto em que o corpo se rompe, 

partindo para um estado de tensão. O processo de tens80 diante de uma 

de desafio por ameaça ou conquista (CATALDI, 2002, P. 47). 

OS agentes causadores do estresse sergo identificados de 

acordo com o ambiente de trabalho, as condições de segurança e higiene em que o 

serviço 6 prestado, a política administrativa implementada, O ramo de &idade, o 

maior ou menor grau de flexibilizaç80 das elaçdas trabalhistas, a rotatividade de 

pessoal ou at6 mesmo o momento histdrico da empresa, que pode estar em fase de 

crescimento ou até mesmo em fase de recuperaç80 de crédito. 

" Ocorre que tanto O ritmo frenbtico quanto o trabalho mondtono 

sao prejudiciais a saúde mental. 0 desafio 6 localizar o ponto de quilibrio para que, / 

o trabalho contribua para a realizaç80 do homem, trazendo s a t i s f a ~ ~ ,  sem acarretar 

desequillbrios. 



Algumas categorias ~rofkdonais apcmmntam um grau de 

estresse mais elevado, em razão mesmo da pressão, responsabilidade, monotonia 

ou tens80 em que a tarefa 6 desenvolvida. 840 .exenlpbr O$ MbaShos das 

telefonistas, bancários, ~~n t ro ladom de v m ,  a m k t 8 8  ou kitensiviah8, 

professores em geral, especialmente 0s de ensino superior, magistrados, agentes da 

polícia, atletas profissionais etc. (CATALDI, 2002, p. 52). 

Sgo notbrias as repercussões jurídica8 do sstr-. para ser 

bem compreendido, o comportamento do empregado deve ser apreciado no 

contexto do seu ambiente de trabalho e de todas as relaçCles envoiventes, inclusive 

nas hipbteses de dispensa por justa causa. 

O empregado tem direito ao ambiente psicologicamente 

saudável e a condiws de trabalho adaptadas 6s suas cancteristitxs. Cabe ao 

empregador adotar as medidas preventivas Para garantir esse direito, o que esta 

ocorrendo nas grandes organizages- 

mais inteligente, e econhico adotar programas de 

prevenNo, de higiene mental, de qualidade de'rida no trabalho e garantir ambiente 

alta produtividade, em vez de enfrentar WnSbntes insatisfam 
. . .  

profissionais, volume crescente de aÇ*s judiciais, Postulando indenizapões por 

danos civis, inclusive por danos morais, decorrentes do estre- (CATALDl, 2002 



g A LUTA CONTRA AS A G R E S ~ E S  A SAISDE DO TRABALHADOR 

Neste capítulo, serao focalizadas as medidas de combate diante dos agena 

agressivos, enfatizando as possibilidades de de- Para impedir os danos A saúde. 

A luta contra as agressues h saúde pode ser travada especialmente no 

Bmbito da prbpria empresa, com medidas de higiene do babelho, melhorias do 

ambiente da prestação dos se rv i~e  e programas de pmvenç80 do estresse, dentre 

outras. 

9.1 Eliminação elou NeutralbçBo do Agente Ag-or 

A medida mais eficaz de combate do agente agressor 6 a sua 

eliminapo. Contudo, isso nem sempre 6 poss[vel tecnicamente ou viavel 

economicamente. Por isso a legisla@o  emite que O agente seja apenas 

neutralizado de modo a resguardar a saúde do trabalhador. 

A organizaçHo Internacional do Trabalho - OIT preconiza quatros 

meios contra 0s agentes danosos, relacionados na ordem decrescente quanto 4 

eficácia (OLIVEIRA, 2002, p. 355): 

a. eliminaflo do risco. 

b, eliminapo da exposição do trabalhador ao risco; 

c. isolamento do risco; 

d. proteÇgo do trabalhador. 



A eliminação do risco 6 a mais radical e tambem a mais eficaz, uma 

vez que se erradica 'O problema na sua fonte e trabtdria, como por exemplo: a 

instala@o de um sistema de exausuo 8dxe uma banoda de polimento, onde h4 

grande geração de poeira" (SAL1 BA e C O R R ~ , ~ O O O ,  p. 1 9). 

O artigo 166 d da ConsolidaW das Leis do Trabalho - CLT mbebce 

como pnoritárias as medidas de ordem geral, d a n d o  o fomePcjmnto de 

Equipamentos de Proteçáo Individual m o  Última op@o: 

A empresa 6 obrigada a fornecer a- empngados, gratuitamente, 

equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito 

estado de conserva(;ão e fmcionamnto, Sempre que as medidas 

de ordem geral na0 ofereçam completa ~roteção contra os riscos de 

acidentes e danos 4 saúde dos empregados. 

Ainda, a Norma Regulamentadora NR-4, item 4.12 "V, da Poctana do 

MinistBrio do Trabalho no 3.214 de 1.978 estabelece que a ~ t i l .mç8~  pelo 

trabalhador de ~quiparnentos de ProteMo Individual - EPI S6 devera ocorrer quando 

esgotados todos OS meios conhecidos Para a, eliminaM0 do risco e m e  ainda 

persistir. Em algumas situaçbes, estabelecendo a troca de ferramentas, o uso de 

silenciadores etc. poderia propiciar a eliminaçgo do risco. 
7 ,  

Na segunda op@O preconizada pela OIT, quando n80 for possível' 

eliminar o risco, devem-se deslocar 0s empregados expwbs, fracionando as 

operaçties em diversos setores, para que o maleflcio s6 atinja O número mínimo de 

trabalhadores d iretamente envolvidos. 
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A terceira opção 6 semelhante porque determina o isolameMo da 

atividade de risco como, por exemplo, estabgI8~8ndo banairas absmnem que 

vedam a propagação do agente, adotando 0 endauslJ~ment0 de maquinas 

barulhentas etc. ,. 

Quando nenhuma das ~Ibnativas anteriores for posslvel, como último 

recurso é que se deve adotar a opç80 de neutralizaç80 do agente por intenMio dos 

equipamentos de proteç8o individual. 

Segundo a Norma Regulamentadora NR-I5 da Portaria n.0 3.214 de 

1.978 do Ministério do Trabalho : 

[,..I sd haverá neutmlizaç80 quando 0 agente agressivo tem sua 

intensidade diminuida a limites tolerdveis, considerando-se como tal 

a concentraçáo ou intensidade máxima ou minima relacionada com 

a natureza e o tempo de ex~osi@o ao agente, que n6o causa& 

dano g saúde do trabalhador, durante sua vida laboral. 

As empresas brasileiras ignoram a.,ordem de preferencia indicada na 

legislaflo e já utiliza a Última alternativa ctN'i'lo primeira 0pç80. Em vez de segragar 

o agente nocivo,, segrega-se O trabalhador que tem OS sentidos limitados pela 

utilha@o indmoda dos equipamentos de ~roteç8o- 

Ainda, no mercado de trabalho infomal, nem mesmo o recurso da 

utilizaflo dos de proteflo individual - EPI B uti l i~do. 



A regulamentaçtio dos equipamentos de probp8o individul no Bmail 

foi feita pela Norma Regukmentadm NR-6 da Portaria do rio do Trabalho nO 

3.214 de 1.978, cujo conteúdo foi atuali-0 m m f & e  pela Portaria da 

Secretaria de Inspeção do Trabalho no 25, de 15 de outubro de 2.001. Segundo o 

item 6.1 da Norma Regulamentadora NR-6, considera-se equipamentos de prote@o 

individual - EPI: 'todo dispositivo ou produto, de uso individual u u m o  pelo 

trabalhador, destinado proteç80 de ~~ suscet[veis de M-Çsir a wurança e a 

saúde no trabalhon. 

Esses equipamentos de proteçáo só poderao ser postos B venda 0" 

utilizados com a indicação do Cefifimdo de A ~ v a @ o  expedido pelo 6rgao 

nacional competente em mat4ria de segurança e saúde no trabalho, do Minist&jo do 

Trabalho e Emprego. 

A Noma Regulamentadora fW-8 relaciona detalhadamente no 

Anexo I, as diversas espdcies de equipamentos de proteç8o indMiual: 

a. para proteçáo da cabeça; 

b. para proteçáo dos olhos e face; 

c. para proteçáo auditiva; 

d. para proteçáo respiratória; 

e. para proteFgo do tronco; 

f. para protepo dos membros superiores; 

g. para proteçao dos membros inferiores; 

h. para proteção do corpo inteiro; 

i. para proteç8o contra quedas com diferença de nível. 



O parágrafo bica do a r t i  191 da Cansolidaflo das Leis do Trabalho 

- CLT dispCle que: "Caberá hs Delegacias Regionais do Trabalho, comprovada a 

insalubridade, notificar as empresas, egtipulando pmos para sua eliminaç8o ou 

neutralizaçâo, na forma deste artigow. . 

Ali&, quando a Justiça do Trabalho condena a empresa ao pagamento 

do adicional de insalubridade, deve expedir oflclo ao 6 ~ ~ 0  local do MinisMrio do 

Trabalho, remetendo cópia do laudo pericial, para que sejam tomadas as 

providências necessárias (OLIVEIRA, 2002, p. 357). 

9.2 Menos Trabalho e Mais Derrcanso 

Na medida em que os direitos humanos passaram a ter mais evidência 

nos documentos internacionais e a dignidade do trabalho foi ganhando 

paulatinamente import&ncia, cresceu a conscientim@o do direito ao repouso e ao 

lazer. A DecIaraCgo Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela Assemb&ia 

Geral das Naçóes Unidas em 10 de Dezembro de 1.948 preve, no artigo X X N :  

u ~ o d o  homem tem direito a repouso e lazer, incluihe a limitação razohvel das horas 

de trabalho e a fénas remuneradas periódicas". 

, 

Diante das lições do professor Amaido Sussekind, pode-se concluir 

que: 



A IimitaHo do tempo de trabalho possui W a  fundamimtos: a. de 

natureza biológica, pois visa a cmbabr os problembis 

psicofisiológicos oriundos da fadiga; b. de carlter social, jd que 

permite o convivi0 familiar e iptegraçlio do homem na dedade, 

dando oportunidade do lazer e das atividades recreativas e culturais; 

c. de Indole econ6mica porque diminui o âesemprego e, pela 

diminuiçâo da fadiga, permite maior produtividade, aiém do tempo 

maior para o próprio trabalhador tomar-se consumidor, aumentando 

a circulaçSo econbmica. DO ponto de vista da saúde, os  ti.^^ 
fundamentos se entrelaçam porque todos eles contribuem para o 

completo bem-estar flsíco, flIentai e social (1995, p. 276). 

O ambiente do trabalho inadequado, pois, afeta a saode do 

trabalhador, mas a falta de emprego 6 pior, PoWe mpromete a própria 

sobreviv&ncia. O caminho, ent80, seria O de ter muitos empregados trabalhando 

menos horas, em vez de poucos cumprindo longas jornadas. Esta B a tendbncia 

mundial - a reduÇao da jornada de trabalho (OLIVEIRA, 2002, p. 359). 

AS jornadas estafantes, de at6 sessenta horas semanais do início do 

s6culo XIX, passaram por suc~ssivas reduFdes. Atualmente, nos palses europeus, 

busca-se cada vez mais insistentemente a reduç8o da jornada e o trabalho a tempo 

parcial, como forma de combater 0 desemprego. No Brasil, a da 

República de 1.988 limitou a jornada semanal em quarenta e quatro horas. 
// 

sob o ponto de vista biológico, a menor dura@o da jornada do trabalho 

tem duplo beneficio para a saúde do trabalhador: menos tempo de exposi@o aos 



agentes agressivos e mais tempo para recuperaflo dos efeltos danosos. Dentro 

desse contexto, a legislaflo nacional estabelece repousos diarim (intewalos intra e 

inter jornadas), semanais (repouso semanal remunerado) e anuais (fbrias 

remuneradas com pelo menos Um terp a mais do que O saYrio normal) (MARTINS, 

2004, p. 234). 

Enquanto a concesslo dos repousos diários e semanais visa 

principalmente A reconstitui@o física do trabalhador @O de-te do trabalho, as 

férias estão mais voltadas para o descanso mental, propiciando a quebra & rotina e 

o afastamento do local de trabalho. liberdade para a busca do Iaar e 

renovaflo das idéias no contato com novos ambientes, leituras, recreações, viagens 

etc. Assinala Wagner Giglio que: 

[...I as fbrias constituem o mais completo dos repousos, pois 

possibilitam atender a todas as necessidades, inclusive as sociais e 

culturais, mas seu fundamento precipu~ 6 a integral satisfaç8o de 

repouso mental, de ordem psicológica, completando, por essa 

forma, a finalidade dos descansos semanais e em feriados (GIGLIO, 

1978, p. 145). 

I r 

9.3 Cálculo da Insalubridade 

Uma das formas de combate ao agente agressivo 6 o aumento dos 

adicionais de modo a levar O empregador a preferir a eliminaç80 elou 

do agente ao pagamento dos adicionais respectivos. 



Especificamente no caso do adicional de in8alu&tdada, o valor pago*& 

tão irrisório que o empresário na0 tem qualquer inoenti~o para melhoria do ambiente 

de trabalho, uma vez que 0 custo 6 de apenas 10.20 ou 40% do saldrio mínimo por 

mes, confome o artigo 192 da Consolidação dasieis d6 Trabalho - CLT ou ainda, 

10, 20 OU 40% do saihrio profissional, se houver, conforme o Enunciado restaurado 

no 17 do Tribunal Superior do Trabalho - TST. 

Os adicionais são parcelas complementares ao salario que visam a 

compensar o empregado por um trabalho desgastante ou Pentp~~,  prestado em 

condiç(les mais adversas do que as normais. Aquele que trabalha aiém da dura940 

nomal, recebe o salario acrescido das horas extras; $0 ele trakiha B noite, recebe 

o adicional notumo; quando labuta em condiws perigosas, recebe o adicional de 

periculosidade etc. Todos os outros adicionais S ~ O  calculados sobre saJ&jo 

contratual, na0 havendo razao Ibgica nem juridica para dar tratamento diverso para 

o adicional de insalubridade. Contudo, a Iegisla@o brasileira estipula que o mesmo 

seja calculado pelo salário mlnimo. 

Aliás essa perplexidade, da diferença de tratamento juridico da 

insalubridade para os demais adicionais Vem "sendo registrada pela douwna 

trabalhista, valendo citar a opiniiio de Eduardo Gabriel Saad: 
, I  



~qu i ,  queremos pôr em destaque a8 diferentsb baam do dlculo dos 

dois adicionais: o de insalubridade tem por base o sal8iio mínimo da 

região; o de periculosidade 6 calculado sobre o sahrio percebido 

pelo empregado, excluidas as gratificações, pdmios ou - 
participações nos lucros das empresas. NBo compreendemos os 

motivos que levaram o legislador a diferençar os dois cálculos. OS 

riscos produzidos pela insalubridade e aqueloutros que se 

originaram da manipulaç%o de explosivos e inflamáveis se revestem 

da mesma gravidade, pois qualquer deles pode incapacitar o 

trabalhador para o serviço, ou mesmo mat8-10. A diferença reside no 

fato de que as causas insalubres de ordinário geram doenças de 

forma lenta, devagar, ao Passo que 0s explosivos e infiam8veis - de 

regra - t6m ação sdbita, rápida, instantdnea. Os efeitos, pohm, 

desses agentes confundem-se na gravidade de que se Mve&em. 

Motivos de ordem humana ou econ8mica s6 sugerem a igualdade 

nos &lculos dos dois adicionais (1995, p. 178). 

Além da incid8ncia do adicional de insalubridade sobre a  remunera*^, 

deve-se aumentar o percentuai para que 0 custo das condi* nocivas g saúde 

fique mais elevado, motivando o empresafio a suprimir 0 agente danoso, para evitar 

a despesa. 

Adicionais Cumulativoo 

A regra geral 6 que O trabalhador receba cumulativamente 0s 

adicionais, compensar separadamente cada condiç80 adversa. Assim, se o 
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empregado trabalhar à noite ern sobrejornada, receber8 o adicional. dae fiam 

juntamente com o adicional notumo; se for transferido provisoriamente e trabalhar 

em local perigoso, receber8 cumulativamente os adicionais de transfedncia e de 

periculosidade etc. (MARTINS, 2004, p. 365). - 

NO entanto, se o empregado estiver exposto, simulbemeamenb, a mais 

de um agente insalubre, receberá o adicional de insakibridride apenas com rei-o a 

um deles. Isso porque a Norma Regulamentadora NR-15, item 3, da Portaria 

no 3.214 de 1.978, vedou a percepç8o cumul*a, d-minando que seb 

considerado somente o agente de grau mais elevado. Os m~id@rados 

insalubres pela referida norma ~80:  ruido, niid0 de impacto. cela-, mdieçõs 

ionizantes, trabalho sob condiçbes hiperbdri-s, r a d i a w  n8o ionizantes, 

vibrações, frio, umidade, agentes q u í m i ~ ,  poeiras minerais e agentes biol&icm. 

Se o trabalhador estiver exposto a um, a algunci ou a diversos agentes, recebes 

somente um adicional. 

Entende-se que n8o h6 -0 biológice, nem lógica e muito menos 

jurídica para tal vedaçáo. Em temos biolf%icos, a eXPwiç80 simultânea a maie de 

um agente agressivo reduz a resistdncia do trabaltiador, agravando-se ainda mais a 

situaHo para efeito de novas agressões, isto 6, a PraenP de mais de um agente 

insalubre além de;' em muitas cir~~nst8ncias, muniplicar 0s danos h saúde. Como 

exemplo, um empregado exposto a poeiras ou agenbs quimiws num ambiente de 
/ 

calor tem 0s efeitos danosos mufiplicados, porque o esforço físico e O aumento da 

temperatura corporal aceleram a ventilaç8o pulmonar (re8~ira-w muito mais rdpido) 



acarretando maior captação de substsndas tbxica8 da atmosfera (MARTINS, 2004, 

A Convenção da OrganiZafl0 Intemadonal do Trabalho - OlT n.0 148, 

ratificada pelo Brasil, estabelece: "os criterios e limites de exposi@o devemo ser 

fixados tendo em conta qualquer aumento dos riscos profissionais resubnte da 

exposiç80 simuMnea a vhrios fatores nocivos no local de trabalhon. 

Tambbrn, não seria razdvel conferir apenas um adicional na 

exposiflo simultânea, fugindo da regra básica de atribuir rep8raC;ao distinta pari 

cada caso. Se, por exemplo, um trabalhador exposto a excesso de ruido com 

prejuízo para sua audiçtio e ainda poeira, com prejuízo para o seu sistema 

respiratório, sb recebe o adicional de insalubridade por uma das agressues. 

Certamente, essa regra desestimula O empredrio a cumprir o mandamento 

constitucional, consoante o artigo 7", inciso XXII: "reduç80 dos riscos inerentes ao 

trabalho". 

Portanto, tendo na empresa um agente insalubre qualquer, poderao 

aparecer dois, tr& ou vhrios outros agentes daiiosos que 0 desembolso com o 

adicional será o mesmo. 

A prevísao da Portaria, ao estabelecer adicional único, quando da 
,/ ' 

presença de um ou mais agentes insalubms, est4, na realidade, instituindo um 

adicional compkssivo, o que o Direito do Trabalho n8o reconhece. 



Certamente, entende-se que o trabalhador dweristar dia0 a 

tantos adicionais de insalubridades quantos forem os agenbes a que .eaiver -. 

Discute-se, também, a possibilidade-de cmula~&o do adiiomj de 

insalubridade com o de periculosidade. Pelas mesmas razões expostas, entende-se 

pela cumubç8o. Contudo, aponta-se ainda o artigo 193 pafdgrafo 2 O  da 

Consolida@o das Leis do Trabalho - CLT que estabelece que o empsgado poded 

optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. O d i s m w o  

legal indica expressamente que OS dois adicionais 880 incompbftIvei8, podendo o 

empregado optar por aquele que lhe for mais favodvel (OLIVEIRA, 2002, p. m), 

9.5 óg ios  Interno8 e Programas Pmen~vos Obrigat6rlo. 

9.5.1 ComissBo Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA 

Diante do volume expressivo de acidentes do trabalho e 

doenças ocupacionais surgiram diversas mediaas rel*aS para enfrentar o 

problema. NO Brasil, foram criadas as Comissdeg Internas de Preven~o de 

Acidentes - CIPA~, abrindo êspaÇ0 Para outras im~omntw medidas e programas 

de caráter preventivo. 



A Comissão Intema de PrevençiSo de k i d m t m  - CIPA foi 

introduzida no ordenamento jurídico em 1.967, no artigo 164 da Consolida@o d r  

Leis do Trabalho - CLT. Atualmente a Comissão Interna de PrevenHo de Acidentes 

- CIPA está disciplinada nos artigos 163 a 165. da Consolida@o das Leis do 

Trabalho - CLT. 

A Comissao Interna de Prevençgo de Acidentes - C ~ A  tem 

como objetivo definido na regulamentaç8o a prevm@o de acbnde~ e m w  
decorrentes do trabalho, de modo a tornar compat[vei permanentemente o trabalho 

a preseivaç8o da vida e a promo@o da saúde do trabalhador. Cont~do, a 

eficiência de uma ComissBo Interna de Prevenflo de Acidentes - CIPA depende em 

boa parte da atitude simpática, ou nao. do empregador, em face das questlku, cuja 

so1uç80 nao est8 ao alcance dos empregados. Na maioria das peguenas e m6dias 

empresas, a ComissBo Intema de PrevençBo de Acidentes - CIPA s6 existe 

formalmente, isto 6, para cumprir as exigQncias da lei, porque n8o encontra 

liberdade ou espaço para atuar- 

O membro da Comissão Interna de PrevençiSo de Acidentes - 

CIPA, representante dos empregados. na realid.de, 6 um eleito que na0 tem 

mandato, porque nada manda. s6 opina. discute, sugere, requer etc. Além disso, o 

trabalhador, rnemb;o da ComissBo Interna de Preven@o de Acidentes - CIPA, =be 

que a sua garantia de emprego 6 provisória e fica com receio de agir com real 
/I 

independencia, temendo futuras retaliafles do empr~ador. com0 por exemplo uma 

despedida arbitrária. 



De qualquer forma, a C o m M o  Interna de Prevengão de 

Acidentes - CIPA serve como veiculo interessante e dema- para mi<R 

apreensóes, receios e dúvidas dos trabalhadores com teia* 4s cnndi* de 

trabalho. .. r 

O empregador, antes da posse, deve promover treinamento aos 

titulares e suplentes dos membros da ComissBo Interna de Prewençâo de Acidentes 

- CIPA, visando instituir uma politica de prevenp8o de acidwit& e doenças 

ocupacionais. 0 treinamento, segundo a Noma Regulamentadom no 5, item 5.33, 

engloba: 

a. o estudo do ambiente, das condi@- de tmbalho, bem como dos 

riscos originados do proceso produtivo; 

b. metodologia de investigagSo e análise de acidentes e doenças do 

trabalho; 

C. noç6es sobre acidentes e doenças do trabalho dacorrentes de 

exposiçáo aos riscos existentes na empresa; 

d. n o w s  sobre a Síndrome da Imunodefici6ncia Adquirida - AIDS, 

e medidas de prevenflo; 
I*. 

e. noções sobre as legislações trabalhista e previdencidria, relativas 

a segurança e saúde no trabalho; 
v ,  

f. principias gerais de higiene do trabalho e de medidas de controle 

de riscos; 

g. organizaç80 da ComissBo Interna de PrevenMo de Acidentes - 
CIPA e outros assuntos necesshrios ao exercido das a t t i b u m  

da Comissão . 



A legisla@o confere à ComisãElo Interna de P o &e 

Acidentes - CIPA a atribuiçBo de elaborar o Mé@a de Riscos, que iâidenffica 

agentes prejudiciais B saMe no ambiente de trabalho, relacionando rn riscos ff~ims, 

químicos, biológicos e os de acidentes. A W  a apmva@~ da (2ombao Interna de 

Prevenção de Acidentes - CIPA, o Mapa de Riscos dever4 ser afixado em oada local 

analisado, de forma claramente visível e de fscil aoamo para os -bMadores. ' 

Diante das exigdncias para elaboração do Mapa & R h s ,  

entende-se que a competdncia n8o deveria ser da ComissBo Interna de Preve,wo 

de Acidentes - CIPA uma vez que os seus membros, em regrP, n8o b8m ~ O ~ ~ Z Q Ç & Q  e 

conhecimentos técnicos para preparar convenientemente MO relevante documento. 

O Mapa de Riscos identifica OS agentes prejudiciais g no 

ambiente de trabalho, relacionando os riscos físicos, químicos, biobgioos e 0s riscos 

de acidente. A intensidade do risco deve ser apresentada por tamanhos de c[rculos 

proporcionalmente diferentes, de acordo com a PermPç60 trabalhadores. Ap6s 

a aprovaflo da Comisslio Interna de PrevençBo de Acidentes - CIPA -, o Mapa de 

Riscos dever& ser afixado em cada local analisado, de forma cbramente vislvel e de 

f&il acesso para os trabalhador- (OLIVEIRA, 2002. P- 374). 

'A garantia de emprego provis6ria dos representantes dos 

empragados na ComissBo Interna de P r e v m o  de Acidentes - CIPA iniciagse desde 

o registro da candidatura e, se eleitos, atb um ano apbs O final do mandato, 

abrangendo o titular e o suplente. Todavia, tal garantia de emprego na0 se estende 

aos representantes do empregador- 



9.5.2 Serviços E.pecialinda em E-haria d. 8.g- s r 

Medicina do TFabafb - SmMT 

O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho - SESMT tem a finalidade de promover a salde e proteger a 

integridade do trabalhador no local de trabalho. A empresa est8 obrigada a manter o 

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - 
SESMT, de acordo com a quantidade de empregados e 0 grau de risco da at'widade 

principal, composto por médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, 

enfermeiro do trabalho, tbcnico de segurança do trabalho e auxiliar de enfermagem 

do trabalho. 

Cabe ressaltar que esse serviço especializado abrange um 

universo reduzido de empregadores, porque s6 6 obrigatório para as empresas de 

grau de risco 4, a partir de 50 empregados; para as empresas de grau de risco 3, a 

partir de 100 empregados, e para as empresas de grau de risco 1 e 2, a partir de 

500 empregados. O quadro I da Norma Regulamentadora NR4 da Poitaria no 3.214 

I .978 classifica todas as atividades econ6micas, atribuinddhes os graus de riscos 
. % 

1, 2, 3 e4. 

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho - ÇESMT deve ser integrado por profissionais habilitados, 
/ 

empregados da empresa, cuja prioridade estd voltada para a eliminaç8o dos fiscos 

existentes no ambiente do trabalho, ou seja, tem cadter essencialmente preventivo. 

Deve atuar tambbm nas atividades de conscientizaç80, educaç80 e dos 



I li 
I1 trabalhadores, para a prevenç80 de acidentes do trabalho e dmças ocupacionais. /I 

I /  

Com o propósito de garantir a dedicação exclusiva a tais atribuições, os membros do I/ 
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - 
SESMT s8o proibidos de exercer outras &idades nr empresa. 



10 REAÇ~ES DO EMPREOADO A8 A A R E ~ S ~ E ~  A bAú# 

10.1 Atitudes Juridicamente Pabslvels O ~ W W  due 

O empregado pode reagir diretamente quando exposto soe wentw 

prejudiciais à sua saúde ou que coloquem em risco 8uã: 5n 

principal destinatário dessa prot-o jurldica e, portanto, O Wor inte- na 

melhoria das condiçbs do ambiente de trabalho. 

Diante das agressbes, o empregado dispbe de algumas possibilidades 

juridicamente possiveis (OLIVEIRA, 2002, P- 390). 

A primeira providencia é levar o assunto para ap~iaçClo da Comissao 

Interna de PrevenHo de Acidentes - CIPA dou do Srviço Especializado em 

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, 6rgBos mais 

próximos do trabalhador e que t8m obdgaÇgo legal de zelar pelas condiç(les de 

trabalho. A Norma Regulamentadora NR-9, dos Riscos Ambientais estipula, no item 

9.4.2.111, que o trabalhador 4 responsdvel Por 'infofhar ao Seu Superior hiedtquico 

direto ocorr&ncias que, a seu julgamento, Pmsam implicar riscos B saúde dos 
t 

trabalhadores". 

Pode o empregado ainda optar pela apresenta@o de den(incja perante 

o órgao local do Ministbrio do Trabalho. A denúncia 6 registrada pelo fisml de 

planta0 ou outro funcionhrio, Para determinar uma fiscalh@o especial no 



estabelecimento do empregador. O nome de quem formubu a W r n a @ o  deve mr  
> h  I 

I guardado em absoluto sigilo, sendo que o fiscal do trabalho dever4 abster* 
I 

I 

revelar ao empregador ou a seu representcinte que a sua visita m u k  de denancia, I ( 

conforme estabelece o artígo 15, allnea C, da C O ~ ~ W ~ @ O  no 81 da Ogani-0 
I / I 

Internacional do Trabalho - OIT. I I 

I 

I 

Como terceiro comportamento juridicamente tutelado, e n . o o m a  a 

hipótese de ajuizamento de açáo para eliminar ou nwhl izar o agente a g w k o  no 

ambiente de trabalho, bem como a den0ncia ao MinistMo PIiMico do Trabalho pere 

que este possa propor açáo civil pública ou instaurar inqu6rJto civil. 

A ratificaç80, pelo Brasil, da ConvenHo na 155 de OrgenIzaç$o 

Internacional do Trabalho - OIT consagra que diante do perigo grave e iminente para 

a vida ou para a saúde, o trabalhador pode interromper a ~mta@o de W N ~ .  

Estabelece o artigo 13, Norma Regulamentadora 3, item 3.1.1, da 

referida Convenção: 

Em conformidade com a PMtl- e'a8 condiç6eii naclonalii dewd ser 

de conseqO~ncir InjustiRosdac, todo tmbPNiador que 

7 p  julgar necswbrio intenomvr uma uitwHo de trabalho por 

por motivos razohveis, que ela envolve um perigo 

iminente e grave para sua vida ou sua saúde. 

Considera-se grave e iminente risco toda condi@o ambienta1 de 

trabalho que possa causar acidente do trabalho ou doença 

profissional com lesa0 grave 4 integridade ff sica do trabalhador. 



É: oportuno salientar que, .RO CBIO d. p 

empregado tem direito a receber as salsirios como aeestimsse mi 

conforme se depreende do artigo 161, § 6.' da Consotidaçao das Lek do Trabalho - 
CLT - hipótese de interrupflo do contrato de trabalho. 

Como reaflo extrema. diante das agressões do a m w b  db .tm&ho, 

o empregado poderá considerar o contmfo rescindido Por jusb,leWcisa aMbuTda ao 

empregador, mais conhecida como rescis8o Mireta. acohida pela Jmtiçe 

Trabalhista a rescis8o indireta, a empresa condenada a pagar todas as 

parcelas rescisbrias, incluindo o valor equivalente ao aviso prwio, a 

fundiária sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS bem 

como a IiberaÇao das guias para levantamento dos valores depositados e 

Segurodesemprego, como se tivesse promovido a dispensa sem justa causa. Tal 

hipbtese encontra-se prevista no artigo 483 da ConsolidaçBo das Leis do Trabalho - 
CLT. 

Cabe enfatizar ainda a necessidade de que a falta do empregador seja 

de tal modo grave que comprometa ou inviabilke o prosSWuimento do contrato de 
<I 

trabalho. 

as vbrias hipbteses do artigo 483 da Consdidaç~o das Leis do 

Trabalho - CLT, duas esta0 diretamente relacionadss com a saode do babalhador; a 

e c - exigir serviços superiores As forças do empregado e quando este correr pengo 

de mal considerável. 



A exigência de esforço excessivo conduz o trabahaior a um -0 $Q 

fadiga, que pode tomar-se crbnica, debilitando suas forças e comprmbndo a 8- 

resistência. Wagner Giglio assevera: 

[. . .] O empregador contrata e o empregado se obriga a fo-r mu 

esforço normal de trabalho, e n8o toda sua capacidade de produzir, 

trabalhando até a exausao. Por isso, 0s gertdço~ superiores, cuja 

exiggncia autoriza a rescisao do contrato, *o dewm ser ent-idm 

como aqueles que superam a possibilidade de execu* do 

trabalhador, mas como os que Sua capacidade normal de 

produzir. Em outros termos, d o  0s sewi~os excessivos, e n8o os 

impossíveis de realizar, que caraCte&@n ai justa causa (GIGLIO, 

1985, p. 334). 

Na segunda hipbtese, caberd a rescis4o indireta quando o empregado 

correr perigo de mal considerdvel. O local de trabalho em que o empregado b u m  

ganhar os meios de subsist8ncia niio pode comprometer a manutenHo da vida. 

Assim, quando o empregador deixar o trabalhador exposto a agentes nocivos ou 

perigosos, sem tomar as precauws necessdrias para eliminar ou neutrakar 08 

agentes danosos, está sujeitando seu empregado a perigo de mal consider&vel. 

Nesse sentido, Eduardo Gabriel Saad ensina: 
I. 



Mal considerável ta-m pode tmm em a irmbbm 

nele se faz presenb um a- wu~.&u~rnico, físico OU 

biológico) causador de doença profissionai ou do trabalho. 

Comprovada a exist8ncia ciam agslr2e m p  de .. I 

trabalho - sem que a empresa tenha providenciado e implsM@o 
C . *  

de processo coletivo de saneamento do ambiente ou .a que haja 

oferecido ao empregado adequado Equjpsmento de Prote@o 

Individual (EPI) -, é fora de dúvida que a situa@o assim delingada 6 

abrangida pela alinea c. (1995, p. 362) 

10.2 Açilo Preventiva e Fjscalízadon dos Sindicatos 

NO conjunto das medidas de combate agressdas h saMe doe 

trabalhadores, há um papel fundamental a ser armprido pelas entidades sindicais. 

Esse papel aumenta com a tendencia crescente de valorizar a autonomia privada 

coletiva, deixando amplo espaço de negocia@o Para 0s prdprios cidad80~. 

O ordenamento jurldim nacional jd concede vdrias prerrogativas as 
a .  

entidades sindicais no combate as agressbes do ambiente de trabalho. Dai a 

importdncia de uma assessoria jurldica dos sindicstos. para atuação efetiva na 
r ,  

busca da prote@o jurídica h saúde do trabalhador. 

O sindi-to profissional deve provocar a fisaliza@o pelo Minist&io do 

Trabalho, fomulando denúncias, C O ~  direito a acompanhar a diligdncia para indicar 

as infrações QU 0brigapl)eS legais Ou convencionais na0 cumprklas pela emprem, 



baseadas nas reclamações dos trabalhadores. O direito ao acompanhamento esM 

previsto expressamente no artigo 19,s 4O, da Lei no 8.213 de 1.991. 

A Constituição da República em seu Wigo 89, til e a CansolMaçao 

Leis do Trabalho - CLT, em seu artigo 195, § zO, faculkam ão %indicato argllir em 

juizo a insalubridade ou periculosidade em favor do gWp0 dos empregados da 

categoria, na condiÇgo de substituto processual. Como O sindicato pode arguir a 

insalubridade ou periculosidade, também pode p&ular judòiahmte a ~ M ~ F ( L o  

ou neutralizaçáo dos agentes insalubres OU pericubsos. com o bensflcio mo 

deixar o trabalhador exposto e vulner4vel no lit(gi0 contra o e ~ r e g l a w .  P0de-s~ 

pedir para reparar o dano e 6 lógico que tamb6m Se pode postular em julzo para 

evitá-lo. 



1. A questao da proteçâo do meio ambiente de tmbalho no B r d  r e p u ~  

inevitavelmente uma pré-compreensão da centralidade do trabalho na 11 01 

11lÍ 

sociedade pós-industrial. I 1 , )  1 1 1  

, 
',I 

I 
I ' 

2. A questão da preserva@o do mb ambiente de trabalha i m m c m i t a  
I I 

relacionada aos referenciais comituais da -de do tnbslMor, gue 
1 1  

reclama o seu reconhecimento como pemoa, A organizaflo do trabalho e 88 

condiws de trabalho propriamente ditas. AO msmO bmempo, novos fbcos no 
I 

trabalho estão surgindo em razão do modelo de po$k&b, tomando m k  

complexa a tarefa de construção mrn>ativa do dkdto a0 mdo ambiente de 
1 

trabalho. 
I 

3. A reduç8o dos riscos inerente9 a0 t ~ ~ b l h o  6 norma fundamen~ 

preconiza n8o somente a reduçBo quantbfiva dos ~~SCOS. mas a eIiminaM0 

dos agentes nocivos, a fim de dar efetiva concrW0 ao pnncfpio da dignidade 

da pessoa humana. 
'1. 

4. A constfiu{&o da Repúbliai, quando gamntiu a todos um ambiente 

ecologicamente equilibrado. O fez com o escopo de pre58Tvar a vida com 

dignidade. 



5. As Convenções nos 148 e 155 da Organizam Inbmadmal do 7 .8&! 

dois importantes instrumentos nomativos, que &um .em &e@o 

preservação do meio ambiente de trabalho, no mesmo ssntidadar n m  &J 

texto constitucional brasileiro. .. I 

6. O meio ambiente de trabalho, como valor e bem contemphdo pela 

ConstituiçBo permite fazer a h a m ~ n h @ o  da legblaç8o inbcon&ucional, 

ancorada na moderna hermeneutica consftucional, com para o papel 

dos princlpios constitucionais, buscando-se a mMma c o m o  das norma 

pertinentes. 

7. No âmbito do direito do trabalho, várias quest)es padem ser ~olucionadas a 

parur desses referenciais. O pagamento de adicionais de insalubridade ou 

periculosidade, por exemplo, em muitos casos em que o risco compode 

eliminaç80, na0 6 assegurado, mas apenas a prevaI6ncia do principio de 

maior impoancia, que 6 o direito ao trabalho, em ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

8. A busca de ambientes e ~ ~ l ~ g i ~ a m e n t e  equilibrados deve compreender 

condições decentes de trabalho, moradia, educaç80, saúde, ou seja, 

resgata-se á'prioridade de aspirar a um estado de completo bem-estar fisico, 

psíquico e social. 



9. O que está colocado atualmente 6 que os trabalhadom, em detem,inadm 

atividades insalubres, nao tQm o direito de viver plename&. Esse 8 uma 

questão ecológica das mais $mentes: o meb snr$ism h@ 

saudável e compatlvel com a condiçiio da pessoa hwnam é um direito 

fundamental do ciciada0 trabalhador. 

10. Finalmente, os dois grandes desafios para a ~0118tnição e concre@o do 
. ,  ,I 

direito fundamental ao meio ambiente de trabalho e a saúde do trabalhador 
I 
I 
I 

I 
I 

são: no plano polltico, a nova reicionalidade 8amôWcsa, cam i. -8 
I 

muta@o no mercado de babalho; e no plano jurldico, a hegemonia de um 
I 

discurso medico-técnico de prot-o da saúde e segurança no trabalho. 

Romper com esse discurso a partir dos referemtah Wrloa da hemien6uti~~1 

cônstiucional é uma tarefa necessária. 
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