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tem qualquer terra larga, mas onde 

estará o palácio se não o fizerem ali? 
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RESUMO 

Versa sobre aspectos importantes tanto para a saúde do trabalhador quanto para o meio 

ambiente de trabalho, analisando o assédio moral como um agente poluidor do meio 

ambiente laboral, prejudicial à saúde mental do trabalhador e também ao 

desenvolvimento da empresa. Em razão da ausência de lei específica sobre o assunto, 

utilizou-se o paradigma do pós-positivismo para a análise da temática, na medida em que 

os princípios constitucionais e do Direito Ambiental são os principais balizadores da 

pesquisa. Assim, o estudo teve a seguinte pergunta de partida: como e em que medida a 

prática de assédio moral pode ser considerada agente poluidor no meio ambiente do 

trabalho prejudicial à saúde mental do trabalhador? Justifica-se esse escrito por diversas 

razões, entre elas a policrise e a consequente precarização de certos direitos, a necessidade 

de legislação específica acerca do tema e o número crescente de casos de assédio moral 

no meio ambiente do trabalho. Com efeito, o objetivo geral desta dissertação é investigar 

como e em que medida a prática do assédio moral pode ser considerada como um agente 

poluidor do meio ambiente laboral, ocasionando danos à saúde mental do trabalhador. 

Além disso, analisou-se, também, o modo como o assédio moral é prejudicial ao 

desenvolvimento da empresa e quais medidas podem ser tomadas para a diminuição dos 

casos de assédio moral. A metodologia utilizada foi a de método hipotético-dedutivo, com 

pesquisa bibliográfica, descritiva e explicativa, de natureza qualitativa. Em conclusão, 

averiguou-se que o assédio moral pode ser definido como a prática reiterada de atos 

violentos que visem a denegrir o psicológico da vítima, a qual poderá adoecer 

mentalmente. Além dos malefícios para a vítima, a empresa também poderá ser 

prejudicada, seja monetariamente ou pelo clima da organização. Ao final, nota-se que a 

empresa deve prevenir os casos de assédio, por meio da criação de canal de denúncias, 

códigos de ética e metodologias tradicionais e lúdicas, não sendo necessários grandes 

gastos, o mais importante é que as medidas adotadas sejam eficientes.  

 

Palavras-chaves: Meio ambiente do trabalho. Poluição labor-ambiental. Saúde mental. 

Assédio moral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

It deals with aspects that are important both for the health of the worker and for the work 

environment, analyzing the bullying as an agent that pollutes the working environment, 

harmful to the mental health of the worker and also to the development of the company. 

Due to the absence of a specific law on the subject, the post-positivism paradigm was 

used for the analysis of the thematic, since the constitutional principles and the 

Environmental principles are the main proponents of the research. Thus, the study had 

the following starting question: how and to what extent can the practice of harassment 

be considered a polluting agent in the environment of work harmful to the mental health 

of the worker? This is justified for a number of reasons, including   planetary crisis and 

the consequent precariousness of certain rights, the need for specific legislation on the 

subject and the increasing number of cases of harassment in the work environment. In 

fact, the general objective of this dissertation is to investigate how and to what extent the 

practice of bullying can be considered as an agent that pollutes the working environment, 

causing damage to the mental health of the worker. In addition, it was also analyzed how 

harassment is detrimental to the company's development and what measures can be taken 

to reduce cases of bullying. The methodology used was that of a hypothetical-deductive 

method, with bibliographic research, descriptive and explanatory, of a qualitative nature. 

In conclusion, it was verified that the bullying can be defined as the repeated practice of 

violent acts that aim at denigrating the psychological of the victim, which can become 

mentally ill. In addition to the harm to the victim, the company may also be harmed, either 

monetarily or by the climate of the organization. In the end, it should be noted that the 

company must prevent harassment, through the creation of complaints channels, codes 

of ethics and traditional and playful methodologies, not requiring large expenditures, the 

most important is that the measures adopted are efficient . 

 

Keywords: Work environment; Environmental pollution; Mental health; Bullying. 
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1 INTRODUÇÃO 

A pesquisa volta-se para o estudo do assédio moral como um agente poluidor do 

meio ambiente do trabalho e as consequências para a saúde mental do trabalhador. De tal 

sorte  a problemática principal gravitou ao redor do assédio moral como um agente 

poluidor do meio ambiente do trabalho e a necessidade de proteção à saúde mental do 

trabalhador.  

É cediço o fato de que matérias relacionadas à proteção do trabalhador e do meio 

ambiente são facilmente precarizadas sob a falsa justificativa de que, em tempos de crise, 

deve-se enfraquecer direitos para que aumente o desenvolvimento do País. Há de se 

compreender, no entanto,  que o desenvolvimento empresarial jamais poderá ser utilizado 

como justificativa para ações contrárias aos interesses da sociedade, neles incluídos o 

direito ao meio ambiente saudável e a proteção ao emprego digno. 

No tocante à proteção ao meio ambiente, é interessante destacar, inicialmente, que, 

antes de promulgada da Constituição Federal de 1988, o abrigo ao meio ambiente não 

encontrava respaldo constitucional e, com o advento da referida Carta Magna, a defesa 

do meio ambiente foi elevada ao status constitucional, tendo capítulo próprio – o quarto 

- e sendo visto, desde então, como um direito fundamental do cidadão e da sociedade. 

Convém mencionar que o não trata, somente, de um direito fundamental, mas também de 

um dever, de tal modo ser imperioso que a proteção ao meio ambienta seja vista como 

direito-dever da sociedade, do Estado e da pessoa, em especial, nesta pesquisa, o 

trabalhador e o empregador. 

Verifica-se, pois, que o Direito Ambiental é um ramo do Ciência Jurídica ainda 

bastante novo, de tal maneira que suscita discussões quanto a alguns conceitos básicos, 

como o próprio conceito de meio ambiente.  Sua definição é variável, de acordo com a 

corrente adotada pelo jurista, podendo ter uma conceituação ampla ou restrita. Segundo 

o entendimento restritivo do meio ambiente, amplamente defendido por Carla Amado 

Gomes, jurista portuguesa, somente é considerado como meio ambiente aquilo que é 

criado pela natureza, como a água, o ar e o solo, por exemplo.  

Em contrapartida, a ideação ampla de meio ambiente o caracteriza como tanto 

aquilo que advém da natureza (meio ambiente natural), como também o que é criado e 

modificado pelo ser humano. Essa é a posição majoritária da doutrina brasileira e está de 

acordo também com o previsto no artigo 3º da Lei nº 6.938 de 1981, que versa sobre a 
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Política Nacional do Meio Ambiente. Assim, entende-se que ele pode ser dividido em 

quatro facetas: natural, artificial, cultural e do trabalho.  

Como o estudo se voltou para o meio ambiente laboral, é necessário tecer alguns 

comentários acerca dessa espécie de meio ambiente. A Carta Magna de 1988 traz 

proteção especial ao meio ambiente do trabalho, conforme previsto no inciso VIII do 

artigo 200, o qual dispõe que compete ao Sistema Único de Saúde (SUS) colaborar para 

a proteção ao meio ambiente, incluído o do trabalho. Dessa maneira, percebeu-se que a 

proteção ao meio ambiente do trabalho está diretamente ligada à saúde, que é um direito 

de todos e dever do Estado. 

Em relação ao meio ambiente do trabalho, faceta do meio ambiente estudado nessa 

pesquisa, nota-se que sua definição depende da visão do estudioso, podendo ser restritiva, 

entendendo-o como meramente o local onde ocorre a prestação de serviços, ou mais 

ampla, sendo divisada como o conjunto de elementos que compõem o ambiente laboral, 

não estando restrito, somente, ao estabelecimento onde as atividades são desenvolvidas.  

Essa noção restritiva do meio ambiente laboral é bastante prejudicial à sua proteção, 

uma vez que tem como sinônimos duas acepções distintas, sendo o estabelecimento 

apenas parte do que deve ser considerado como o meio ambiente laboral. De tal maneira 

que se considera a ampla melhor corrente de definição do meio ambiente. 

Sendo o meio ambiente do trabalho uma espécie do meio ambiente, entende-se que, 

consequentemente, é possível falar em poluição do meio ambiente do trabalho, também 

denominada, por alguns autores, como poluição labor-ambiental. Apesar de o nome dado 

à poluição no ambiente laboral causar estranheza, no primeiro momento, é algo mais 

comum do que se imagina.  

Entende-se que a poluição labor-ambiental é a degradação do meio ambiente do 

trabalho. Essa degradação pode ser ensejada por diversos fatores, como substâncias 

físicas, biológicas ou químicas ou até mesmo por pessoas. Um superior que assedia 

moralmente os funcionários, por exemplo, pode ser considerado como um fator tóxico no 

meio ambiente laboral e causador de problemas relacionados à saúde física e, 

principalmente, mental dos colaboradores. Assim, compreende-se que a prática do 

assédio moral pode ser considerada como um agente poluidor do meio ambiente laboral 

bastante prejudicial à saúde mental do trabalhador, ao meio ambiente do trabalho e ao 

desenvolvimento da empresa. 
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O assédio moral configura-se como a prática reiterada de atos que atingem a honra 

e o psicológico do ser humano, tendo o assediador a intenção de ferir a vítima. 

Normalmente, é associado a esse tipo de fenômeno o ambiente escolar, onde é mais 

comum o acontecimento desses atos, que recebe o nome de bullying. Tem-se claro, no 

entanto, que esse tipo de prática também acontece no meio ambiente laboral e é tão antiga 

quanto o próprio trabalho subordinado. 

O funcionário que é assediado moralmente pode desenvolver uma série de doenças 

psicológicas, e prejudicando tanto a sua saúde como a sua vida, e, assim, também, a vida 

em sociedade. A saúde e o bem-estar dos empregados são os bens jurídicos que se 

pretende tutelar ao tentar coibir o assédio moral no âmbito das empresas. 

Desse modo, convém salientar que a saúde é um direito básico do ser humano, 

devendo ser protegida pelo Estado. A Constituição Federal, especificamente, em seu 

artigo 196, prevê que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Deve-se 

compreender que a saúde tratada na Carta Magna não está restrita à saúde física, mas 

também engloba a saúde mental. 

Nesse ponto, é importante destacar o fato de que os problemas relacionados à saúde 

mental dos trabalhadores são, nos dias de hoje, cada vez mais comuns. De tal maneira já 

estão catalogadas no Código Internacional de Doenças (CID) diversas doenças psíquicas 

relacionadas ao trabalho, entre as quais se destacam a síndrome de burnout ou também 

conhecida como síndrome do esgotamento profissional (CID 10 Z73.0) e o transtorno 

cognitivo leve (CID 10 F06.7)1. 

O estudo da saúde mental aufere relevância nas últimas décadas, haja vista o fato 

de que, em 2001, a Organização Mundial de Saúde (OMS) editou o Relatório Mundial de 

Saúde, reportando-se à saúde mental e  fez o seguinte alerta: “A saúde mental – 

negligenciada durante demasiado tempo – é essencial para o bem-estar geral das pessoas, 

das sociedades e dos países, e deve ser universalmente encarada sob uma nova luz.”2 

Cumpre destacar, ainda, o fato de que a saúde mental é objeto de estudo de projetos 

no Judiciário brasileiro. O Tribunal Superior do Trabalho escolheu como tema do 

                                                 
1 Informações disponíveis em: < 

http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/seguranca%20e%20saude%20no%20trabalho/Saudedot

rabalhador.pdf > Acesso em: 04 mar. 2018 
2 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Relatório mundial da saúde: saúde mental: nova 

concepção, nova esperança. Lisboa, 2002. Disponível em: <  

http://www.who.int/whr/2001/en/whr01_djmessage_po.pdf > Acesso em 21 mar 218  

http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/seguranca%20e%20saude%20no%20trabalho/Saudedotrabalhador.pdf
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/seguranca%20e%20saude%20no%20trabalho/Saudedotrabalhador.pdf
http://www.who.int/whr/2001/en/whr01_djmessage_po.pdf
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programa “Trabalho Seguro” os transtornos mentais relacionados ao trabalho e os 

desafios enfrentados na nova organização do trabalho3.  

Ademais, de acordo com informações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª 

Região (TRT7), colhidas em notícia de maio de 20174, os problemas de saúde que afetam 

o estado psicológico humano figuram na 6ª (sexta) posição dos acidentes de trabalho 

mais comuns no Brasil, demonstrando, assim, a necessidade de pesquisas e melhorias 

relacionadas à saúde mental do trabalhador. 

Convém salientar que, em 2007, durante a realização da primeira Jornada de 

Direito Material e Processual do Trabalho organizada pela Associação Nacional dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA), pelo Tribunal Superior do Trabalho 

(TST) e pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do 

Trabalho (ENAMAT), no enunciado 395, foi reconhecida a responsabilidade do 

empregador pelo meio ambiente de trabalho saudável com enfoque na saúde mental do 

trabalhador.  

Ante o exposto, procede-se à pergunta de partida: como e em que medida a prática 

de assédio moral pode ser considerada agente poluidor no meio ambiente do trabalho 

prejudicial à saúde mental do trabalhador? 

Além da problemática principal, há pouco expressa, apontam-se os seguintes 

questionamentos específicos, que serão investigados ao longo da dissertação: Qual o 

conceito de meio ambiente do trabalho e quais os seus princípios norteadores no Direito 

brasileiro? Como se caracteriza a poluição labor-ambiental e o que se entende por saúde 

mental? Quais são as implicações da prática do assédio moral à saúde mental dos 

trabalhadores e quais medidas as empresas podem tomar para diminuir esses resultados? 

Desta feita, entende-se que o estudo de temáticas relacionadas ao meio ambiente e 

à saúde do trabalhador se faz de sobrada necessidade em tempos de crise, seja econômica, 

ética, social ou individual. A crise planetária, ou como denomina Edgar Morin, a 

                                                 
3 Conforme notícia divulgada no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho. Disponível em: < 

http://www.tst.jus.br/web/trabalhoseguro/programa/-/asset_publisher/0SUp/content/transtornos-mentais-

relacionados-ao-trabalho-sao-desafios-a-serem-enfrentados-na-nova-organizacao-do-trabalho > Acesso 

em: 06 fev. 2018 
4 Informação disponível  em:  < 

http://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3165:com-inscricoes-

encerradas-seminario-em-sobral-tera-palestra-sobre-saude-mental-do-

trabalhador&catid=152&Itemid=302 > Acesso em 20 jun. 2017 
5 39. MEIO AMBIENTE DE TRABALHO. SAÚDE MENTAL. DEVER DO EMPREGADOR. É dever 

do empregador e do tomador dos serviços zelar por um ambiente de trabalho saudável também do ponto de 

vista da saúde mental, coibindo práticas tendentes ou aptas a gerar danos de natureza moral ou emocional 

aos seus trabalhadores, passíveis de indenização. Disponível em: < 

http://www.granadeiro.adv.br/arquivos_pdf/enunciados_jornadaTST.pdf > Acesso em 21 mar. 2018 

http://www.tst.jus.br/web/trabalhoseguro/programa/-/asset_publisher/0SUp/content/transtornos-mentais-relacionados-ao-trabalho-sao-desafios-a-serem-enfrentados-na-nova-organizacao-do-trabalho
http://www.tst.jus.br/web/trabalhoseguro/programa/-/asset_publisher/0SUp/content/transtornos-mentais-relacionados-ao-trabalho-sao-desafios-a-serem-enfrentados-na-nova-organizacao-do-trabalho
http://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3165:com-inscricoes-encerradas-seminario-em-sobral-tera-palestra-sobre-saude-mental-do-trabalhador&catid=152&Itemid=302
http://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3165:com-inscricoes-encerradas-seminario-em-sobral-tera-palestra-sobre-saude-mental-do-trabalhador&catid=152&Itemid=302
http://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3165:com-inscricoes-encerradas-seminario-em-sobral-tera-palestra-sobre-saude-mental-do-trabalhador&catid=152&Itemid=302
http://www.granadeiro.adv.br/arquivos_pdf/enunciados_jornadaTST.pdf
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policrise, deve ser vista como uma oportunidade para o desenvolvimento tanto pessoal, 

quanto social, uma vez que, nessas ocasiões, devem ser repensados diversos aspectos da 

vida, especialmente, no tocante às normas que gerem a sociedade. 

Assim, infere-se que a pesquisa desenvolvida é muito importante para trazer ao 

mundo jurídico e ao social uma perspectiva renovada sobre aspectos que influenciam a 

vida de todos os membros da sociedade, tanto desta quanto da futura Nação. Destaca-se 

ainda, a possibilidade de criação de lei específica acerca do tema, uma vez que ainda não 

existe no ordenamento jurídico brasileiro. 

A importância da demanda que envolve pontos ligados ao meio ambiente e ao 

trabalho reside no fato de ser um assunto que liga o Direito, o meio ambiente e a saúde 

pelos mais diversos princípios constitucionais. Entre estes se destacam os princípios do 

Direito Ambiental aplicáveis às relações de trabalho, tais como: princípio da prevenção, 

princípio da precaução, princípio do poluidor-pagador, princípio da participação e da 

informação, princípio do desenvolvimento sustentável, entre outros. Por meio desse tipo 

de pesquisa, é possível aplicar as premissas da proteção ao meio ambiente de trabalho e 

do trabalho digno, de modo real, às atividades laborais. 

 A saúde mental do trabalhador é um tema que merece especial atenção, porquanto, 

diferentemente das comorbidades do corpo, muitas vezes, as injúrias mentais surgem 

silenciosamente, com discrição, mas com resultados avassaladores. 

Esta investigação é interessante, tanto para sociedade empresária como para os 

trabalhadores, pois a melhoria nas condições do meio ambiente do trabalho, 

consequentemente, acarretará em aperfeiçoamento da atividade corporativa e da 

qualidade de vida. 

Além disso, para o meio acadêmico, o estudo também se mostra relevante haja 

vista o fato de que analisará, sob diversos aspectos, questões relacionadas ao Direito 

Empresarial, Ambiental, da Saúde e do Trabalho, sendo possibilitado o aprimoramento 

de certos conceitos, como também dando azo à a propagação da ideia de que o meio 

ambiente laboral deve ser respeitado, caso contrário, resultará na poluição labor-

ambiental. 

Essa espécie de poluição ainda é um tema pouco estudado pela doutrina brasileira, 

a se julgar pelas fontes de pesquisa. São escassas na cobertura do tema, sendo também a 

jurisprudência ainda incipiente. Assim, o estudo poderá ajudar a aumentar a produção 

bibliográfica relacionada à temática, contribuindo para uma reflexão crítica como sugere 
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uma procura científica de teor acadêmico stricto sensu inserta numa dissertação de 

mestrado. 

O assédio moral é uma antiga prática, muito comum nas relações de trabalho, de tal 

modo a poder dizer que ele é tão antigo quanto as próprias relações trabalhistas. 

Entretanto ainda não há no ordenamento jurídico brasileiro uma lei específica para tratar 

do tema. Assim, nesse estudo, é seguido o paradigma do pós-positivismo, na medida em 

que grande parte da pesquisa é norteada pelos princípios do os princípios constitucionais 

e do Direito Ambiental.  A inexistência de normas específicas torna, particularmente, esta 

demanda ainda mais interessante, uma vez que fomentará o debate sobre os riscos do 

assédio moral no meio ambiente do trabalho, contribuindo, até mesmo,  para a edição de 

novas leis. 

O assunto denota contornos significativos, também, para a advocacia, porquanto, 

existindo o dano à saúde mental, poderá, consequentemente, ter responsabilização das 

empresas e indenização para os trabalhadores e para a sociedade. 

Diante do exposto, visualiza-se a relevância da pesquisa, a qual se enquadra na 

linha de pesquisa 2 - Relações Privadas, Mercado e Desenvolvimento do Programa de 

Pós-graduação em Direito da UNI7, pois compõe o debate de aspectos relacionados à 

proteção do meio ambiente do trabalho, à saúde do trabalhador e ao desenvolvimento 

empresarial. 

O objetivo geral deste texto investigativo é investigar como e em que medida a 

prática do assédio moral pode ser considerada como um agente poluidor do meio 

ambiente laboral, ocasionando danos à saúde mental do trabalhador. Já os objetivos 

específicos são os seguintes: dissertar sobre o meio ambiente laboral, abordando 

conceitos e princípios estruturantes do ordenamento jurídico brasileiro; trazer os 

conceitos de poluição labor-ambiental e de saúde mental, de acordo com o entendimento 

dominante; discorrer sobre o assédio moral, mostrando seu conceito e quais as 

consequências dessa prática para a saúde mental do trabalhador. 

Assim, visando a melhor compreensão do tema em estudo, a pesquisa foi dividida 

em cinco capítulos, inclusos da introdução e conclusão. Do segundo ao quarto capítulo, 

cuida-se de temas específicos, vinculados às perguntas de partida e aos objetivos 

específicos. 

O estudo é realizado de maneira transdisciplinar, englobando o Direito, a Saúde e 

a Psicologia de maneira a demonstrar que essas matérias devem caminhar juntas para o 

bem-estar do ser humano e da comunidade.   
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A pesquisa é desenvolvida por meio do método hipotético-dedutivo, sendo 

formuladas, inicialmente, perguntas de partida, as quais deverão direcionar os caminhos 

da demanda sob relação. Além das indagações, são oferecidas também, hipóteses como 

possíveis respostas para os questionamentos do estudo. Essas hipóteses foram 

confirmadas.  As possíveis respostas (hipóteses) encontram-se adiante. 

Além do método hipotético-dedutivo, é utilizado também como auxiliar a 

metodologia histórica, que estuda o objeto desde de uma perspectiva da ciência histórica. 

Esse método é utilizado tanto no segundo quanto no terceiro capítulo, analisando-se uma 

parte da história do Direito Ambiental e da saúde mental, respectivamente. 

A abordagem do estudo é qualitativa, uma vez que tem como objetivo a análise 

de aspectos sociais, não numéricos. A demanda tem como objetivos compreender o 

fenômeno da poluição labor-ambiental e do assédio moral no meio ambiente laboral, 

descrevendo situações e, principalmente, oferecer soluções para a melhoria de vida do 

trabalhador. 

Em relação à finalidade, esta investigação tem a marca descritiva, dado que 

descreve os fenômenos em análise, como também é explicativa, uma vez que tenciona de 

identificar os fatores que contribuem para a ocorrência dos fenômenos a serem analisados, 

ou seja, há a intenção de explicar a razão dos fenômenos em estudo. No caso deste 

experimento, direcionou-se para os problemas de saúde mental dos trabalhadores 

relacionados com a poluição labor-ambiental. 

Além disso, a pesquisa é de natureza teórica, tendo como principal 

procedimento, o bibliográfico, porquanto se recorrerá a livros e periódicos, tanto do 

Direito - em especial, os estudiosos Germana Belchior, Norma Sueli Padilha e Ney 

Maranhão - como das outras áreas relacionadas ao tema sob exame, como os autores Edith 

Seligmann-Silva e Christophe Dejours. 

A pesquisa tem a finalidade pura, pelo fato de demandar a melhoria em curso da 

sociedade acadêmica, no sentindo de contribuir para o desenvolvimento de pesquisas, 

conceitos e soluções dos problemas apontados pelo estudo. 

No projeto de pesquisa que originou este ensaio, foram formuladas as hipóteses 

delineadas na sequência: 

a) O Direito Ambiental ainda é um ramo novo para o Direito, tanto que as primeiras 

legislações sobre o tema surgiram por volta de 1960. Desse modo, entende-se que 
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alguns conceitos ainda esbarram em conflitos entre os doutrinadores, como é o 

caso da definição de meio ambiente. Apesar das contradições entre alguns 

conceitos, para este estudo, ter-se-á que o meio ambiente é o conjunto de tudo o 

que cerca o homem, podendo ser dividido em natural, físico, cultural e do trabalho. 

Cumpre destacar que a proteção ao meio ambiente ganhou força com o advento 

da Constituição Federal de 1988, com suporte na previsão expressa, no caput do 

art. 225, de que todos têm direito ao meio ambiente equilibrado. O foco central do 

estudo será o meio ambiente do trabalho, privilegiado também com previsão 

constitucional, estando expresso no inciso VIII do art. 200 da CF/88. O meio 

ambiente laboral pode ser definido como tudo aquilo que cerca o trabalhador, não 

estando restrito ao estabelecimento onde as atividades laborais são desenvolvidas. 

Os princípios mais importantes do Direito Ambiental Trabalhista são os seguintes: 

o princípio da prevenção, o qual prevê que qualquer dano ao meio ambiente deve 

ser evitado; o princípio da precaução; o princípio do desenvolvimento sustentável, 

baseado no artigo 170 da Constituição Federal de 1988; e o princípio do poluidor-

pagador. 

b) A poluição labor-ambiental pode ser definida como a contaminação do meio 

ambiente laboral tanto, por fatores físicos, químicos e biológicos, como também 

humanos, ou seja, a prática de assédio moral pode ser também  configurada como 

poluidora do ambiente laboral, degradando a saúde mental do trabalhador. É 

necessário compreender, ainda, o que é saúde. Este conceito, no entanto, ainda 

não está bem definido, uma vez que a definição dada pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS) se mostra um tanto utópica, ao entender que a saúde é o estado 

de completo bem-estar. Desse modo, tem-se que a saúde não é somente a ausência 

de doenças, mas também não chega a ser o completo bem-estar.  A conexão entre 

poluição labor-ambiental e saúde mental advém da ideia de que a exposição a 

agentes poluidores, rotineiramente, pela maior parte do dia, poderá causar graves 

danos à saúde mental dos trabalhadores, resultando em moléstias profissionais 

psicológicas, como nos casos da síndrome do esgotamento profissional (burnout) 

e do transtorno cognitivo leve.  

c) O assédio moral pode ser definido como um conjunto de condutas reiteradas que 

atingem o bem-estar e a honra da vítima. A prática do assédio moral é um tipo de 

agente poluidor do meio ambiente do trabalho, podendo ser responsável por danos 

à saúde mental dos trabalhadores. Desse modo, as empresas devem adotar 
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medidas contra essas práticas, como a criação de programas específicos para o 

cuidado da saúde mental. 

Ante o exposto, o estudo foi dividido em cinco partes: introdução, segunda, 

terceira, quarta parte e conclusão. O segundo capítulo trata do Direito Ambiental, tendo 

sido demonstrado quais os princípios mais importantes do Direito Ambiental que são 

aplicáveis às relações de trabalho. O terceiro tópico apresenta os conceitos de saúde, 

saúde mental e de poluição labor-ambiental, como também retrata, ainda que 

brevemente, a saúde mental no Brasil e sua evolução. O quarto segmento aborda a 

questão central da pesquisa, apresentando o conceito de assédio moral, suas principais 

modalidades, como também demonstra que o assédio moral é um agente poluidor do 

meio ambiente laboral e, consequentemente, prejudicial ao desenvolvimento da empresa. 

Ao final do quarto capítulo, são expostos meios de combate ao assédio moral, para que 

se possa transpor as barreiras da teoria e aplicar os princípios na prática. Na sequência, 

o derradeiro capítulo, a conclusão.  
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2 O MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NO DIREITO BRASILEIRO 

 

Este capítulo tem como objetivo expressar o meio ambiente do trabalho no Direito 

brasileiro. Com efeito, será procedida, inicialmente, a uma breve exposição do 

surgimento do Direito Ambiental como ramo jurídico. Após isso, restarão examinados os 

princípios mais importantes do Direito Ambiental aplicáveis às relações de trabalho e, ao 

final, far-se-ão observações acerca das correlações entre o trabalho, a saúde e o meio 

ambiente. 

 

2.1 Visão introdutória sobre o meio ambiente e o Direito 

 

 

Antes de iniciar a análise acerca do meio ambiente do trabalho, é interessante fazer 

breve exposição acerca do Direito Ambiental, que é uma área do Direito ainda bastante 

nova que surgida de uma crise ambiental. De acordo com Enrique Leff (2001, p. 15-16) 

“A crise ambiental se torna evidente nos anos 60, refletindo-se na irracionalidade 

ecológica dos padrões dominantes de produção e consumo, e marcando os limites do 

crescimento econômico. ”. Dessa maneira, o autor conclui que desde então foi iniciado o 

debate acerca da necessidade de proteção ao meio ambiente. 

De efeito, asseveram Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer (2014, p. 147) que o Direito 

Ambiental resulta de uma mobilização social em prol da proteção ambiental. 

Complementando o entendimento supracitado, informa José Afonso da Silva (2000, p. 

34) que a consciência ambiental resultou no aparecimento de normas diversas sobre o 

meio ambiente em todos os países.  

Cumpre salientar, ainda a visão de Magno Federici Gomes e Vânia Ágda de 

Oliveira Carvalho (2018, p.14)  acerca do despertar da consciência ecológica. De acordo 

com os autores, “Devido a busca incessante pelo crescimento econômico, aliado à 

capacidade humana em acumular riquezas, o meio ambiente atingiu um nível de 

degradação vultuoso, despertando a necessidade de preservação ambiental. ”. Percebe-se, 

pois, que o Direito Ambiental é fruto de uma tomada de consciência da sociedade, 

arrimada no fato de que, caso não fossem editadas normas de proteção, o meio ambiente 

seria completamente devastado pelo ser humano. 

 Infere-se, ainda, que, do mesmo modo que o Direito do Trabalho tem em sua 

história traços marcantes de lutas e consciência social, o Direito Ambiental também os 

possui sendo este ainda mais recente do que o Direito Trabalhista. Assim, percebe-se a 

estreita ligação entre esses dois ramos do Direito. 



19 

 

 

Quanto à legislação ambiental, relatam Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer (2014, p. 

147) que as primeiras normas de proteção ao meio ambiente surgiram somente nos anos 

de 1960 e 1970 nos Estados Unidos e na Europa Ocidental.  

 Nesse sentir, destaca-se a lição de Karrie Wolfe acerca do surgimento do Direito 

Ambiental e sua correlação com a tomada de consciência da sociedade acerca dos danos 

ambientais. Assim se inferiu a autora (2003, p. 47): “Gradual realization of the serious 

consequences for human rights posed by environmental degradation prompted a 

discourse of environmental rights in the 1970s6.”.  

No Brasil, somente desde os anos de 1980 é que se pode falar em normas protetivas 

do meio ambiente de modo integral, com a edição da Lei nº 6.938/81, que cuida da 

Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). Antes disso, no entanto, já existiam 

algumas normas de proteção a elementos do meio ambiente, como é o caso do Código 

Florestal de 1965 (Lei nº 4.771/65).  

Acerca do tema, sustentam Anderson Furlan e Willian Fracalossi (2010, p. 44) que, 

antes da publicação da Lei da PNMA, a proteção legal do meio ambiente não era feita de 

maneira uniforme, tendo leis esparsas para a tutela de determinados elementos do meio 

ambiente. Os autores citam como exemplos as seguintes normas: o Código de Caça, de 

1967, o Código de Mineração, de 1967, e o Código Florestal, de 1965. 

Corroborando o entendimento supracitado, aduz Carla Amado Gomes (2010, p. 34) 

que no Estado brasileiro, até a implementação da PNMA, a legislação relativa ao meio 

ambiente era setorizada.  Conforme assevera, no entanto, Antônio Herman Benjamim 

(2011, p. 109) que “[...] a lacuna nas ordens constitucionais anteriores a 1988 não foi 

óbice sério e intransponível à regulamentação legal de controle das atividades nocivas ao 

ambiente [...].”.  

A Constituição Federal de 1988 consagrou a proteção ao meio ambiente, por meio 

de vários dispositivos, sendo considerada uma carta ambiental, por muitos autores, 

conforme exposto anteriormente. Nesse sentido, afirmam Anderson Furlan e Willian 

Fracalossi (2010, p. 45) que a Carta Magna de 1988 foi revolucionária ao dedicar um 

capítulo inteiro ao meio ambiente, sendo este um direito fundamental. 

Para José Afonso da Silva (2000, p. 46), a Constituição Federal de 1988 é 

ambientalista em alto grau.  Corroborando esse entendimento, lecionam José Rubens 

Morato Leite e Germana Belchior (2012, p. 20) que a Carta Magna de 1988 foi a primeira 

                                                 
6 Tradução livre: “A gradual compreensão das graves consequências para os direitos humanos decorrentes 

da degradação ambiental levou a um discurso de direitos ambientais na década de 1970.” 
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Constituição brasileira a abordar intencionalmente sobre o meio ambiente, sendo 

concedido um trato destacado ao tema.  

Com efeito, é interessante indicar a visão de Norma Sueli Padilha (2010, p. 114-

115) ao destacar que a constitucionalização do Direito Ambiental, ocorrida com o advento 

da Constituição Federal de 1988, bem como a existência de um capítulo inteiro 

relacionado ao meio ambiente, o que ocasionou um grande avanço na legislação 

ambiental.  É relevante expor a noção de que o direito ao meio ambiente equilibrado está 

previsto expressamente no artigo 225 da referida Constituição.  

Em relação ao artigo 225 da Constituição Federal é interessante salientar que ele 

tanto prevê a proteção ao meio ambiente como um direito, mas também como um dever. 

Essa percepção extrai-se pela simples leitura do dispositivo constitucional, uma vez que 

está expressamente previsto que é imposto à sociedade e ao poder público “[...] o dever 

de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.”.  

Desse modo, infere-se que o meio ambiente não é, apenas, um direito da sociedade. 

Nesse sentido, assevera Caroline Vieira Ruschel (2007, p. 248): “O grande destaque, no 

entanto, foi o reconhecimento do meio ambiente não só como um direito, mas também 

como um dever de proteção que cabe a todos – ao Poder Público e à coletividade.”.  

Corroborando esse entendimento, lecionam Germana Belchior e João Luis 

Nogueira Matias (s/d, online,): “O meio ambiente revela-se como complexo, possuindo a 

natureza jurídica de um direito-dever. Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e, por conseguinte, o dever de preservá-lo cabe também a 

todos.”.  

Compreende-se, com efeito, que a proteção ao meio ambiente é um direito-dever 

da sociedade e do poder público. Especificamente ao meio ambiente do trabalho, cumpre 

esclarecer que os trabalhadores têm o direito a um meio ambiente saudável, mas também 

o dever de tentar protegê-lo. É óbvio que o dever de cuidar do meio ambienta laboral é, 

em primeiro lugar, uma função dos empregadores, mas este fato não restringe nem anula 

o dever de cuidado que os obreiros devem ter também. 

A proteção ao meio ambiente não está restrita ao previsto no artigo citado, podendo-

se encontrar referências ao meio ambiente em diversos outros dispositivos. Tanto é que a 

proteção ao meio ambiente do trabalho está prevista no inciso VIII do artigo 200, que 

trata do Sistema Único de Saúde.  

Além da previsão constitucional retrocitada, a Constituição Federal de 1988 

apresenta no artigo 7º, incisos XXII e XXIII, normas de proteção à saúde e à segurança 
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do trabalhador. Infere-se, com efeito, que trabalho, saúde e meio ambiente devem 

caminhar juntos para que haja a proteção integral ao trabalhador. 

Nesse ponto, convém apontar a visão de Norma Sueli Padilha (2013, p.176)  “[...] 

o trabalho, a saúde e o meio ambiente são temas aos quais o Texto Constitucional de 1988 

deu tratamento especial, ampliando sobremaneira a proteção jurídica por meio de uma 

visão sistêmica [...].”. Corroborando esse entendimento, leciona Jorge Cavalcanti 

Bocinhas Filho (2012, p. 1.361) “Fato é que a proteção jurídica à saúde e segurança do 

trabalhador ganhou status constitucional com a promulgação da atual Carta Magna [...].”.  

Desse modo, percebe-se que a proteção da saúde, da segurança e do meio ambiente do 

trabalho é tão importante quanto o meio ambiente geral, devendo ser protegido como tal. 

Mesmo em periódicos internacionais, a Constituição Brasileira de 1988 recebe 

destaque por ser ambientalista e por conter diversos dispositivos referentes à proteção 

ambiental. Nesse sentido, expõe-se a lição de Francisco Javier Gonzalez Silva (2001, p. 

272): “la Constitución de Brasil de 1988, en la cual varios artículos hacen referencia al 

derecho al medio ambiente adecuado. El artículo 225 [...] donde se proclama el medio 

ambiente como derecho perteneciente a las generaciones presentes y futuras7.” Nota-se, 

desse modo, a tamanha importância da Carta Magna de 1988 para a proteção ao meio 

ambiente. 

Considera Paulo de Bessa Antunes (2009, p. 59) que a Constituição Federal é a 

fonte formal do Direito Ambiental mais importante. Assim, extrai-se a noção de que a 

proteção ao meio ambiente seja o geral ou o do trabalho merece grande destaque, sendo 

necessário compreender o que é o meio ambiente, ou seja, qual é o objeto a ser protegido.  

Nesse sentido, cumpre salientar o fato de que diversos aspectos básicos referentes 

à proteção ambiental ainda suscitam algumas discussões, como é o caso do conceito de 

meio ambiente e do emprego da expressão “meio ambiente”, cujos conceitos serão 

analisados no tópico seguinte. 

 

2.2 Meio ambiente e meio ambiente do trabalho: olhar crítico e proposta conceitual 

 

 

Nenhuma conceituação se mostra simplória de ser feita, ainda mais no tocante ao 

meio ambiente, algo que já se conhece há bastante tempo, mas que, somente há alguns 

                                                 
7 Tradução livre: A Constituição Federal Brasileira de 1988, tem vários artigos que se referem ao direito 

ao meio ambiente adequado. O artigo 225 [...] proclama o meio ambiente como um direito pertencente às 

gerações presentes e futuras. 
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anos, a sociedade passou a ter outra visão acerca do que é o meio ambiente e como deve 

ser feita a sua proteção. 

De início, é pertinente fazer referência ao pensamento de Germana Belchior (2017, 

p. 87-88) acerca da expressão “meio ambiente”. De acordo com a doutrinadora cearense, 

essa locução se exprime redundante, uma vez que meio e ambiente têm o mesmo 

significado.  

Nessa esteira, Ney Maranhão (2017, p. 24) assevera que “Essa construção textual 

(“meio ambiente”) é tida por muitos como um pleonasmo vicioso.”. O autor salienta, 

ainda, que as duas palavras, meio e ambiente, são sinônimas e, logo, não deveriam formar 

uma expressão, quando se vê pela óptica linguística. Corroborando o entendimento 

citado, Farias (2009, p. 3) assevera que “É praticamente unânime a doutrina brasileira ao 

afirmar que a expressão meio ambiente, por ser redundante, não é a mais adequada, posto 

que “meio” e “ambiente” são sinônimos. ”. 

Juridicamente falando, no entanto, a expressão é perfeita, de modo que, apesar da 

redundância, a expressão “meio ambiente” já foi consagrada no meio jurídico e deve 

continuar a ser utilizada.  Superada a querela quanto à expressão “meio ambiente”, deve-

se abordar o conceito de meio ambiente.  

A definição de meio ambiente não se mostra uma tarefa simples, visto que diversas 

são as suas facetas e que ainda existem algumas discussões sobre o que deve ser 

considerado como meio ambiente. Questiona-se, especialmente, se o meio ambiente será, 

somente, aquilo que foi criado pela natureza. Estaria a definição de meio ambiente restrita 

aos elementos naturais, como a água, o ar e o solo? 

Dessa maneira, assinala Júlio César de Sá Rocha (2013, p. 99) ser preciso conceituar 

o meio ambiente de forma geral, antes de determinar o que é o meio ambiente do trabalho, 

uma vez que esse decorre daquele. Desta feita, primeiramente será estudado o que é o 

meio ambiente de modo amplo, para depois se analisar especificamente o conceito de 

meio ambiente do trabalho. 

Assim, antes de expor a visão brasileira acerca do tema, é interessante salientar o 

debate no Direito Ambiental português em torno do tema na visão de dois autores, Carla 

Amado Gomes e José Joaquim Gomes Canotilho, os quais apontam definições distintas 

do que poderia ser considerado como meio ambiente, pois ela externa um conceito mais 

restritivo, enquanto Canotilho tem uma noção mais ampla.  

Desse modo, destaca-se, primeiramente, a noção de meio ambiente de acordo com 

Carla Amado Gomes. Em uma visão restritiva, somente seria considerado como meio 

ambiente o que é gerado pela natureza. Nesse sentido, ensina a referida autora (2010, p. 
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18), que de acordo com essa concepção, o meio ambiente é reduzido aos recursos naturais, 

ou seja, deve ser considerado como meio ambiente, apenas, aquilo que deriva da natureza. 

Assim, não seria possível falar em meio ambiente artificial, cultural e do trabalho.  

Carla Amado Gomes (2010, p. 25) defende essa concepção, ao afirmar que “O 

núcleo do Direito do Ambiente corresponde, em nossa opinião, aos recursos naturais”.   

Nessa senda, assinala a autora (2010, p. 25) que “A única via possível para dar ao Direito 

Ambiental a força necessária à formação de uma ética de responsabilidade ambiental é 

optar decisivamente pela redução do seu objecto.”.  

Desse modo, entende-se que, de acordo com a autora citada, a visão restritiva do 

conceito de meio ambiente é uma forma de proteção ao meio ambiente.  Discordando 

desse pensamento, José Joaquim Gomes Canotilho defende a visão ampla de meio 

ambiente até mesmo para sua proteção. Assim, cabe registrar a lição do autor (2010, p. 

36) o qual entende que é necessária uma visão ampla do conceito de meio ambiente, sendo 

imperativo que ele seja visto, não somente, como um conjunto de recursos naturais, mas 

sim com uma visão integrativa em que ele é formado tanto por componentes naturais 

como também por componentes humanos. De acordo com o autor, essa visão integrativa 

do meio ambiente é importante para a sua proteção.  

De fato, a concepção restrita do meio ambiente diminuiria as possibilidades de 

proteção às outras facetas do meio ambiente, o que, consequentemente, é prejudicial para 

a concretização dos princípios basilares do ordenamento jurídico brasileiro, em especial, 

ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

No Brasil, diferentemente de Portugal, já se tem quase uma unidade de que o meio 

ambiente é muito mais do que meramente o gerado pela natureza, sendo possível, desse 

modo, falar em proteção ao meio ambiente artificial, cultural e do trabalho, o que justifica, 

em boa parte, este escrito. 

 Nesta senda, asseveram Luciana Aboim Machado Gonçalves da Silva e Jamille 

Carvalho Rolemberg (2012, p. 376) que a definição de meio ambiente não está restrita 

aos elementos da natureza, como exemplo, a água, o ar e o solo, como, muitas vezes, é 

imaginado. Pode-se compreender, dessa maneira, que o meio ambiente vai além do que 

existe e foi criado pela natureza.   

Restringir a concepção de meio ambiente a somente o que advém da natureza 

resultaria na falta de proteção às demais facetas do meio ambiente, especialmente, no que 

tange a esta pesquisa, ao meio ambiente laboral que não teria regras para proteção. Além 

disso, a acepção ampla do meio ambiente garante a aplicação de certos princípios 
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constitucionais, como é o caso do princípio da dignidade da pessoa humana. Afinal, não 

é possível uma vida digna em um ambiente de trabalho poluído. 

Seguindo o mesmo entendimento, acentuam Cristina Paiva Serafim Gadelha 

Campos e Flávia de Paiva Medeiros de Oliveira (2017, p. 20) que não se pode imaginar 

que, ante o princípio da dignidade humana e o próprio bem-estar do ser humano, que o 

meio ambiente está restrito, apenas, ao meio ambiente natural. 

Assim, é interessante expressar o conceito de meio ambiente, de acordo com José 

Afonso da Silva (2000, p. 20): “O meio ambiente é, assim, a interação do conjunto de 

elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado 

da vida em todas as suas formas.”.   

Cumpre destacar, ainda, o ensinamento de Norma Sueli Padilha (2002, p. 20-21): 

Podemos afirmar que o meio ambiente é tudo aquilo que cerca um organismo 

(o homem é um organismo vivo), seja o físico (água, ar, terra, bens tangíveis 

pelo homem), seja o social (valores culturais, hábitos, costumes, crenças) seja 

o psíquico (sentimento do homem e suas expectativas, segurança, angústia, 

estabilidade), uma vez que os meios físico, social e psíquicos são os que dão 

as condições interdependentes, necessárias e suficientes para que o organismo 

vivo (planta ou animal) se desenvolva na sua plenitude. 

 

Nesta senda, pode-se compreender que a melhor ideia de meio ambiente é, 

realmente, a acepção ampla, ou seja, a de que o meio ambiente é formado por quatro 

partes: natural, artificial, cultural e do trabalho. 

Esse conceito de meio ambiente está retratado, também, na Lei n º6.938 de 1981 

(Lei da Política Nacional do Meio Ambiente)8. Nessa esteira, aduz Raimundo Simão 

Melo (2006, p. 23) que a definição conferida ao meio ambiente constante na Lei da 

Política Nacional do Meio Ambiente é ampla, tendo sido uma opção do legislador esse 

conceito mais aberto. O autor revela, ainda, que o conceito referido está em consonância 

com o previsto no caput do artigo 225 da Constituição Federal de 1988. 

Desse modo, tem-se que não pode ser considerado como meio ambiente apenas 

aquilo que existe na natureza, sendo o meio ambiente dividido, para fins metodológicos, 

em quatro facetas. 

Assim, faz-se necessário ressaltar a lição de Germana Belchior (2017, p. 88), a qual 

ensina que o meio ambiente juridicamente tutelado não está restrito ao natural, mas 

abrange também três outras dimensões - o artificial, o cultural e o do trabalho.  

Nesse aspecto, Norma Sueli Padilha (2002, p. 32) assevera que a Carta Magna, em 

seu artigo 225, não delimita, em qualquer sentido, a proteção ao meio ambiente em uma 

                                                 
8 Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas 

as suas formas; 
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ou em outra de suas faces, ou seja, em todas as suas dimensões (natural, artificial, cultural 

e laboral) o meio ambiente deverá ser protegido. Assim, compreende-se que o meio 

ambiente do trabalho, do mesmo modo que as demais faces do meio ambiente geral, deve 

ser protegido também, ou seja, a proteção ao meio ambiente deve ser comum no global 

das facetas.  

Cumpre ressaltar, nesse tocante, a ideação de que a proteção ao meio ambiente 

laboral advém de expressa previsão constitucional. Nesse sentido, Ney Maranhão (2017, 

p. 60) leciona que essa entidade não advém do ativismo judicial, tampouco do entusiasmo 

da academia, mas sim do previsto na Constituição Federal de 1988, a qual prevê 

expressamente a proteção ao meio ambiente do trabalho no inciso VIII do artigo 200.  

Ao concernente à proteção constitucional do meio ambiente do trabalho, José 

Afonso da Silva (2000, p. 23) assevera que o meio ambiente do trabalho é merecedor de 

destaque especial, tanto que inciso VIII do artigo 200 prevê que é atribuição do Sistema 

Único de Saúde (SUS) a proteção ao meio ambiente laboral.  

A previsão constitucional do meio ambiente do trabalho no capítulo dedicado à 

saúde já demonstra que o meio ambiente laboral se relaciona diretamente com o direito à 

saúde, uma vez que a poluição do meio ambiente do trabalho poderá causar graves danos 

à saúde do trabalhador. 

Nessa esteira, Germana Belchior (2017, p. 89) assevera que “Percebe-se que o meio 

ambiente de trabalho é consequência do direito à saúde, que se revela nas constituições 

contemporâneas como direito fundamental do trabalhador. ”.   

Corroborando o entendimento citado, ensina Raimundo Simão Melo (2006, p. 26) 

que, de acordo com o previsto nas constituições federais mais atualizadas, o direito à 

saúde do trabalhador e o meio ambiente do trabalho estão intimamente correlacionados. 

Nessa mesma linha de raciocínio, leciona Edis Milaré (2015, p. 126) que a previsão 

de um meio ambiente sadio representa uma dimensão do direito à vida, seja pela visão 

física (existência do ser humano), ou pela óptica da própria dignidade humana que remete 

a uma vida saudável. Assim, é notório o fato de que a proteção ao meio ambiente do 

trabalho está conectada diretamente à proteção à saúde.  

Na ciência de que o meio ambiente do trabalho se relaciona diretamente com o 

direito à saúde, é importante conceituar o meio ambiente laboral, uma vez que ele não 

pode ser divisado apenas como o estabelecimento onde são desenvolvidas as atividades 

laborais.   

Para iniciar a conceituação do meio ambiente do trabalho, Talden Farias (2009, p. 

10) assinala que o meio ambiente do trabalho é tido como uma dimensão do meio 
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ambiente artificial. Analisar, porém, o meio ambiente laboral somente como uma 

dimensão do meio ambiente artificial é muito raso. É necessário compreender o que, de 

fato, pode ser considerado como meio ambiente do trabalho. Seria, simplesmente, o 

espaço físico onde as atividades laborais são desenvolvidas ou caberia uma acepção mais 

ampla? É o que será analisado a seguir. 

Desse modo, é oportuno esclarecer que a definição de meio ambiente do trabalho 

ainda não é unânime na doutrina brasileira, porquanto há quem acredite, como Celso 

Antônio Pacheco Fiorillo (2013, p. 81) que o meio ambiente do trabalho é “O local onde 

as pessoas desempenham suas atividades laborais [...].”.   

Para esse autor, o meio ambiente laboral é exclusivamente o local onde o trabalho 

é desenvolvido. Essa é uma acepção restrita do meio ambiente do trabalho. No entanto, 

conforme leciona Ney Maranhão (2017, p. 112 e 113), essa visão do meio ambiente do 

trabalho é por demais reducionista, sendo inadmissível, uma vez que serão tratadas como 

sinônimas duas figuras distintas, como o estabelecimento e o meio ambiente do trabalho. 

Ney Maranhão acentua, ainda, que o estabelecimento é somente uma parte da realidade 

do meio ambiente laboral.   

Compreender o meio ambiente laboral, somente, como o local onde as atividades 

são desenvolvidas é restringir um conceito que deve ser amplo, tanto para aumentar a 

proteção ao trabalhador, como a do meio ambiente. Aplica-se, basicamente, a mesma 

ideia de que restringir um conceito, seja o do meio ambiente geral, ou seja o do meio 

ambiente laboral, é como fazer uma limitação também aos direitos e à proteção. Desse 

modo, tem-se que o meio ambiente do trabalho, assim como o geral, deve ser 

compreendido e estudado pela sua definição mais ampla. 

Oportunamente, acerca da definição de meio ambiente do trabalho, se expressa 

Júlio César de Sá Rocha (2013, p. 99): “[...] o meio ambiente do trabalho representa todos 

os elementos, inter-relações e condições que influenciam o trabalhador em sua saúde 

física e mental, comportamento e valores reunidos no locus do trabalho.”.  

Nesse mesmo sentido, assevera Talden Farias (2017, online) que o meio ambiente 

laboral faz parte do meio ambiente artificial, sendo considerado como o resultado dos 

fatores que o compõem, como o próprio local onde as atividades são desenvolvidas, os 

instrumentos de trabalho e as pessoas. Cumpre salientar a definição de meio ambiente de 

trabalho na lição de Chioma Kanu Agomo (1995, p. 41): 

 

The word "environment" refers to the totality of physical, chemical and biotic 

factors that influence or affect an ecological community in such a manner as 

to determine its form and survival. On the individual plane, it describes the 
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aggregate of social and cultural conditions that impact the life of an individual 

or class. Work environment straddles both definitions  [...]
9
. 

 

Com amparo nesta definição, percebe-se que em outros países a definição de meio 

ambiente do trabalho também é elaborada amplamente.  É interessante mostrar também 

a visão de Ney Maranhão (2017, p. 126) acerca do meio ambiente laboral. De acordo com 

o autor, 

[...] Meio ambiente do trabalho é a resultante da interação sistêmica de 

fatores naturais, técnicos e psicológicos ligados às condições de trabalho, à 

organização do trabalho e às relações interpessoais que condiciona a 

segurança e a saúde física e mental do ser humano exposto a qualquer 

contexto jurídico-laborativo. (grifo do autor) 

 

Desse modo, está mais que do claro que a melhor acepção de meio ambiente laboral 

é aquela que entende que ele não está restrito ao local onde as atividades são prestadas. 

Deve ser havido como o ambiente de trabalho o somatório dos fatores que fazem parte do 

dia a dia do trabalhador e que são necessários para a prestação de serviço, neles incluídos 

o local físico da prestação de serviços, os móveis, as máquinas, os agentes físicos, 

químicos e biológicos, inclusive as pessoas. 

Assim, entende-se que as relações humanas e os trabalhadores também compõem o 

meio ambiente do trabalho, sendo essencial o bem-estar físico e mental para que seja 

considerado saudável o local de trabalho.  

De acordo com Dilson Antônio do Nascimento (2015, p. 38): “O meio ambiente de 

trabalho saudável é aquele em que o trabalhador vive de forma segura, seja num lugar ou 

em circunstâncias adequados e tranquilos ao exercício de suas atividades profissionais. ”. 

Esse ideal de meio ambiente de trabalho saudável relaciona-se diretamente com o trabalho 

digno, protegido pelo princípio da dignidade da pessoa humana. 

Sobre o meio ambiente do trabalho saudável, propala Raimundo Simão de Melo 

(2013, p. 133) “O meio ambiente do trabalho adequado e seguro é um dos mais 

importantes e fundamentais direitos do cidadão trabalhador, o qual, se desrespeitado, 

provoca agressão a toda sociedade, que, finalmente, comporta as suas nefastas 

consequências. ”. 

Ao afirmar que toda a sociedade suporta as consequências de um meio ambiente 

laboral desequilibrado, o autor se refere ao fato de que os operários doentes ou 

                                                 
9 Tradução livre: A palavra "ambiente" refere-se à totalidade dos fatores físicos, químicos e bióticos que 

influenciam ou afetam uma comunidade ecológica de maneira a determinar sua forma e sobrevivência. No 

plano individual, descreve o conjunto de condições sociais e culturais que afetam a vida de um ser humano 

ou classe. O ambiente de trabalho abrange ambas as definições. 
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acidentados ficam afastados de seus ofícios, recebendo o auxílio previdenciário, que é 

custeado pela Previdência Social, mantida pela sociedade, ou seja, em resumo, um 

trabalhador acidentado enseja prejuízos, não só para a empresa, mas também para a 

sociedade e o Estado. 

Além do afastamento previdenciário e dos custos monetários para o Estado e para 

a sociedade, deve-se considerar também o fato de que o prejuízo não é apenas financeiro, 

mas também social, uma vez que o operário afastado de suas atividades, seja por qual 

motivo for, pode desenvolver transtornos psicológicos, por se sentir inutilizado para o 

trabalho. 

Nesta seara, sobre a necessidade de o meio ambiente de trabalho ser um local 

salubre, assevera Sandro D’Amato Nogueira (2008, p. 26) que “o que se procura 

salvaguardar é o homem, enquanto ser vivo, das formas de degradação e poluição do meio 

ambiente onde exerce o seu labuto, que é essencial à sua qualidade de vida, tratando-se 

de um direito difuso. ”.  

Dessa maneira, extrai-se, consequentemente, a ideia de que um ambiente onde as 

relações de trabalho são desenvolvidas sem qualquer cuidado com o bem-estar físico e 

mental dos trabalhadores pode ser considerado como um locus poluído, de tal modo que 

se configurará a poluição labor-ambiental e irá de encontro aos múltiplos princípios do 

Direito Ambiental e do Direito do Trabalho. 

Assim, é necessário estudar os princípios, pois conforme leciona Germana Belchior 

(2017, p. 128), na medida em que “[...] os princípios declaram valores, constituem e 

irradiam direitos pelo ordenamento jurídico, bem como influenciam outros sistemas, 

constituindo a base de uma disciplina jurídica [...]. ”.    

Nesse mesmo sentido, aduz Luís Roberto Barroso (2001, p. 43) a ideia de que os 

princípios refletem os valores da sociedade do ordenamento jurídico que os contempla, 

garantindo harmonia ao sistema jurídico.  

Dessa maneira, entende-se que é essencial o estudo dos princípios que permeiam a 

aplicação do Direito Ambiental às relações de trabalho, de tal maneira que será dedicado 

um item deste capítulo exclusivamente para o seu estudo, como será feito a seguir. 

 

2.3 Princípios do Direito Ambiental aplicáveis às relações de trabalho 

 

 

A análise dos princípios do Direito Ambiental que podem ser utilizados nas 

relações trabalhistas se mostra indispensável para que se possa compreender quais são os 
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principais valores que norteiam e fundamentam este escrito, uma vez que, de acordo com 

os entendimentos anteriormente citados, e também com a visão de José Rubens Morato 

Leite (2011, p. 180), “[...] os princípios servem para balizar a atuação do Estado e as 

exigências da sociedade em relação à tutela do ambiente. ”.  

Convém esclarecer que, neste trabalho, recorre-se ao paradigma do pós-

positivismo, de modo tal a se entender que o princípio e norma tem a mesma valoração 

jurídica, ou seja, princípio também é norma. É recomendado, contudo, expor que existem 

diferenças entre regras e princípios, porém as distinções entre os dois não serão abordadas 

neste ensaio.  

 Sobre o pós-positivismo, doutrina Germana Belchior (2017, p. 117): “[...] o pós-

positivismo confere natureza normativa aos princípios e comprova que o valor é 

inafastável ao Direito, sendo conteúdo das normas [...].”. Nesse sentir, assevera Luís 

Roberto Barroso (2001, p. 44): “ [...] os princípios tiveram de conquistar o status de norma 

jurídica, superando a crença de que teriam uma dimensão puramente axiológica, ética, 

sem eficácia jurídica ou aplicabilidade direta e imediata.”. 

Infere-se a noção de que princípio, sob a luz do pós-positivismo, tem o mesmo 

valor de uma norma jurídica. Relativamente ao fato de considerar princípio como norma, 

leciona Paulo Bonavides (2008, p. 462): 

O caráter político da Constituição avulta também quando se trata de fixar o 

caráter normativo dos princípios constitucionais. Estes não são outra coisa 

senão princípios políticos introduzidos na Constituição. Adquiriram, graças a 

esta, uma juridicidade que, se por uma parte os limita, por outra, não quebranta 

de modo algum o elo axiológico necessário que os prendem às matrizes sociais 

donde brotaram de donde continuam, aliás, a receber inspiração, calor e vida. 

 

De efeito, tem-se que, para este estudo, será considerado o fato de que princípio 

é norma, conforme demonstrado acima. Além disso, é necessário expor a ideia de que o 

Direito Ambiental é um ramo que, por sua natureza, é multidisciplinar, de tal maneira que 

os seus princípios podem e devem ser aplicados em outras áreas do conhecimento.  

Em relação ao caráter multidisciplinar do Direito Ambiental, propala Paulo 

Roberto Pereira de Souza (2016, p. 291) “O Direito Ambiental é, essencialmente, multi e 

interdisciplinar, exigindo diálogo entre ciências naturais e ciências sociais. ”. Acerca dos 

princípios do Direito Ambiental, ainda assevera o autor (2016, p. 298): “Os princípios 

que informam o Direito Ambiental traçam os rumos e as condições fundamentais para a 

construção da sociedade sustentável, capaz de garantir a vida com qualidade [...]. ”. 
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Desse modo, divisa-se claramente que o estudo dos princípios do Direito 

Ambiental é fundamental para melhor compreensão dos temas em análise - meio 

ambiente, saúde e trabalho. Portanto, dentre os mais diversos princípios do Direito 

Ambiental, faz-se necessário separar aqueles que mais interessam a esta pesquisa, uma 

vez que se busca analisar aqui o assédio moral como agente poluidor do meio ambiente 

do trabalho. 

 

2.3.1 Princípio da prevenção 

 

O primeiro princípio a ser estudado é o da prevenção, uma vez que, de acordo 

Talden Farias (2009, p. 46), é ele que fundamenta a legislação ambiental e na visão de 

Celso Antônio Pacheco Fiorillo (2013, p. 119), “Trata-se de um dos princípios mais 

importantes que norteiam o direito ambiental.”. Nesse sentir, propala Édis Milaré (1998, 

online): “O princípio da prevenção é basilar em Direito Ambiental, concernindo à 

prioridade que deve ser dada às medidas que evitem o nascimento de atentados ao 

ambiente, de molde a reduzir ou eliminar as causas de ações suscetíveis de alterar a sua 

qualidade.”. 

Corroborando esse entendimento, afiança Norma Sueli Padilha (2010, p. 255) 

que o princípio da prevenção é a base de todas as normas que versem sobre o Direito 

ambiental, devendo nortear as atividades da iniciativa privada e dos entes públicos. 

Cumpre reconhecer-se, com efeito, a grande importância do princípio da 

prevenção para o Direito Ambiental e, consequentemente, também, para o Direito 

Ambiental do Trabalho. De tal maneira, não há como falar em princípios do Direito 

Ambiental e não citar o da prevenção. 

 Ante a tamanha importância desse princípio, é interessante analisar, de início, a 

etimologia da palavra prevenção, substantivo derivado do verbo “prevenir”.  Infere-se, 

pois, que o princípio versa sobre uma atuação antecipada.  Nesta senda, leciona Germana 

Belchior (2017, p. 140) que pelo próprio nome, conclui-se que o sentido do princípio da 

prevenção é o emprego de medidas prévias à ocorrência de um provável dano ambiental. 

Cumpre dizer, também, que esse princípio deve ser visto com origem no 

pensamento popular de que “é melhor prevenir do que remediar”, ou seja, busca-se 

proteger o meio ambiente antes mesmo que o dano ocorra, partindo-se da ideia de que 

muitas vezes os danos ambientais são irremediáveis, inclusive aqueles ocorridos no meio 

ambiente laboral. 
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Sobre a possível irreversibilidade do dano ambiental, assevera Carlos Alberto 

Ghersi (2000, p. 21) que a proteção ao meio ambiente não deve estar restrita ao dano 

imediato, mas também ao dano futuro10. Pode-se dizer, conforme preceitua Júlio César 

de Sá Rocha (2013, p. 65), que “Prevenir significa reduzir, limitar ou controlar atividades 

que possam ser potencialmente degradantes.”. 

Nesse sentido, acentua Celso Antônio Pacheco Fiorillo (2013, pp. 119-120): “De 

fato, a prevenção é preceito fundamental, uma vez que os danos ambientais, na maioria 

das vezes, são irreversíveis e irreparáveis. Para tento, basta pensar: como recuperar uma 

espécie extinta? Como erradicar os efeitos de Chernobyl?.”.  Assim, percebe-se a 

importância de atuação prévia voltada para a proteção ao meio ambiente. 

Mas não é só. Há danos irreparáveis no meio ambiente geral que atingem 

também o meio ambiente laboral, como por exemplo, o conhecido caso “Shell/Basf”11 na 

cidade de Paulínia – São Paulo, o qual refere à produção de agrotóxicos acima do 

permitido pela legislação brasileira. De acordo com Márcia Kamei López Aliaga (2016, 

p. 70) esse é um dos casos mais simbólicos da Justiça do Trabalho Brasileira, uma vez 

que os valores alcançados na ação civil pública são estratosféricos. 

Em virtude da poluição causada pelos agrotóxicos, operários da fábrica da Shell, 

membros de sua família e os cidadãos que moravam próximo ao local sofreram grandes 

danos à saúde. Em decorrência disso, o Ministério Público do Trabalho ajuizou a Ação 

Civil Pública (Processo TST-RR 22200-28.2007.5.15.0126) em face das empresas, a fim 

de que fossem reparados os danos causados ao meio ambiente e aos trabalhadores. Ao 

final, as partes chegaram a um acordo, sendo conhecido como o maior acordo da história 

da Justiça do Trabalho12, por prever o pagamento de 200 milhões de reais por danos 

morais coletivos, como também garantir a assistência médica vitalícia a 1.058 vítimas. 

Com base no exemplo retrocitado, percebe-se o quanto é importante tentar ao 

máximo prevenir os danos ambientais, sendo, de fato, muito melhor prevenir do que 

remediar, uma vez que esses danos provocam prejuízos financeiros e sociais tanto para 

as empresas, quanto para os trabalhadores, como também para a sociedade. 

                                                 
10 Tradução livre de “La protección no solo implica algo inmediato, sino también mediato [...]”. 
11 Informações disponíveis em diversos sites, como por exemplo: < https://www.conjur.com.br/2018-mar-

23/reflexoes-trabalhistas-indenizacao-shell-foi-bem-aplicada-construcao-hospital > e < 

https://oglobo.globo.com/economia/uma-fabrica-de-contaminacao-mortes-em-paulinia-4405362 > Acesso 

em 08 ago. 2018 
12 De acordo com o exposto por Raimundo Simão de Melo no artigo  “Indenização do caso Shell foi bem 

aplicada na construção de hospital.” Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2018-mar-23/reflexoes-

trabalhistas-indenizacao-shell-foi-bem-aplicada-construcao-hospital > Acesso em 08 ago. 2018 

https://www.conjur.com.br/2018-mar-23/reflexoes-trabalhistas-indenizacao-shell-foi-bem-aplicada-construcao-hospital
https://www.conjur.com.br/2018-mar-23/reflexoes-trabalhistas-indenizacao-shell-foi-bem-aplicada-construcao-hospital
https://oglobo.globo.com/economia/uma-fabrica-de-contaminacao-mortes-em-paulinia-4405362
https://www.conjur.com.br/2018-mar-23/reflexoes-trabalhistas-indenizacao-shell-foi-bem-aplicada-construcao-hospital
https://www.conjur.com.br/2018-mar-23/reflexoes-trabalhistas-indenizacao-shell-foi-bem-aplicada-construcao-hospital
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Cumpre destacar, ainda, que esse princípio faz frente de vários instrumentos de 

proteção ao meio ambiente, tanto internacionais, como nacionais. No plano internacional, 

destaca-se, como exemplo, o previsto no princípio sexto Declaração de Estocolmo, de 

197213. Já no plano nacional, releva-se, apenas a título de exemplificação, o expresso no 

inciso I do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal de 198814.  

Efetivamente, conforme leciona Édis Milaré (2015, p. 264), o princípio da 

prevenção busca, na prática, evitar a ocorrência de um possível dano ao meio ambiente, 

por meio da determinação de ações acautelatórias antes do início de atividades que podem 

degradar o meio ambiente.  

Nessa senda, aduz Paulo de Bessa Antunes (2015, p. 48): “O princípio da 

prevenção aplica-se a impactos ambientais já conhecidos e dos quais se possa, com 

segurança, estabelecer um conjunto de nexos de causalidade que seja suficiente para 

identificação dos impactos futuros mais prováveis.”.  Assim, percebe-se que se dever 

recorrer o princípio da prevenção quando o dano for certo ou, pelo menos, já conhecido 

pela sociedade e pela ciência. 

Além do princípio da prevenção, outros princípios do Direito Ambiental também 

versam sobre a proteção ao dano futuro, como é o caso do princípio da precaução que 

será estudado na próxima subseção. 

 

2.3.2 Princípio da precaução 

 

O princípio da precaução, assim como o da prevenção, também procura proteger 

de modo prévio o meio ambiente. Tanto é que, para alguns autores, os dois se confundem. 

Como exemplo, cita-se Celso Antônio Pacheco Fiorillo, (2013, p. 125): 

Assim, concluímos que no plano constitucional o art. 225 estabelece 

efetivamente o princípio da prevenção, sendo certo que o chamado “princípio 

da precaução”, se é que pode ser observado no plano constitucional, estaria 

evidentemente colocado dentro do princípio constitucional da prevenção. 

                                                 
13

 Princípio 6. Deve-se por fim à descarga de substâncias tóxicas ou de outros materiais que liberam calor, 

em quantidades ou concentrações tais que o meio ambiente não possa neutralizá-los, para que não se causem 

danos graves ou irreparáveis aos ecossistemas. Deve-se apoiar a justa luta dos povos de todos os países 

contra a poluição. 
14 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 

e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 

ecossistemas; 
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Nota-se que, para Celso Antônio Pacheco Fiorillo, esses dois princípios 

enunciam a mesma coisa: proteção preventiva do dano ambiental.  Nesse aspecto, 

asseveram Leonardo Leal e Valter Moura do Carmo (2014, p. 243) que existe uma certa 

divergência doutrinária tanto quanto à nomenclatura dos princípios da prevenção e da 

precaução, como também se eles não seriam a mesma coisa.  

Desse modo, faz-se necessário compreender, primeiramente, o que é o princípio 

da precaução e, ao final, inferir se ele pode ser considerado como princípio ou se seria 

somente um modo diferente de nomear o princípio da prevenção ou também se já estaria 

inserido no princípio da prevenção. 

Destarte, é oportuno destacar o pensamento de Germana Belchior acerca do 

tema. De acordo com a autora (2017, p. 141) “A crise ecológica e a sociedade de risco 

mudaram a ideia acerca da infalibilidade da Ciência, antes vista como imutável e 

absoluta.”. De tal maneira foi necessário criar o princípio da precaução, o qual é diferente 

do princípio da prevenção, porém, pode-se afirmar que esses são os dois princípios mais 

importantes para a proteção do meio ambiente, inclusive, o meio ambiente do trabalho. 

Com efeito, é interessante explanar um pouco acerca da origem do princípio da 

precaução, o qual, nas palavras de Júlio César de Sá Rocha (2013, p. 66), é um princípio 

novo para o Direito Ambiental que nasce no Direito alemão em procedência a política 

ambiental. 

Desse modo, corroborando o exposto acima, afirma José Rubens Morato Leite 

(2011, p. 196): “O princípio da precaução tem sua origem no direito alemão a partir do 

conceito de Vorsorgeprinzip15, do ordenamento jurídico, que exige a atuação antes 

mesmo de qualquer dano efetivo.”.  Acerca da origem alemã desse princípio, leciona 

Paulo de Bessa Antunes (2016, p. 71) “[...] o Vorsorgeprinzip se expandiu para o Direito 

Internacional e para diversos direitos internos, inclusive o brasileiro.”.  

A influência do princípio da precaução resultou em sua expressa previsão na 

Declaração do Rio de Janeiro de Meio Ambiente e Desenvolvimento16 em 1992. De tal 

forma que deixou clara a existência do princípio da precaução como um princípio 

autônomo que não deve ser confundido com o da prevenção. Sobre o aspecto autônomo 

                                                 
15 Ao traduzir para o português, entende-se que o termo “Vorsorgeprinzip” significa, basicamente, 

“princípio da precaução”. 
16 Princípio 15 Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente 

observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou 

irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de 

medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. 
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do princípio da precaução, acentua João Luis Nogueira Matias (2017, p. 197): “ [...] o 

princípio da precaução se configura como a própria ratio decidendi, como princípio 

autônomo, com conteúdo próprio, que não demanda intermediação para aplicação.”.  

Assim, já se pode notar que, embora ainda haja a divergência supracitada, a 

tendência mais moderna é pela diferenciação dos dois princípios. No entanto, é preciso 

ainda explanar o que se entende pelo princípio da precaução e porque ele não se confunde 

com o da prevenção, não sendo suficiente, para esta pesquisa, apenas expor que o 

princípio da precaução existe e se diferencia do princípio da prevenção pelo fato de estar 

expressamente previsto em uma declaração internacional. Desta feita, devem ser feitas 

mais algumas considerações acerca do princípio da precaução. 

Desse modo, leciona Germana Belchior (2017, p. 141) que o princípio da 

precaução é um dos mais discutidos pelos estudiosos do Direito Ambiental, uma vez que 

ele pretende evitar o provável dano ambiental, ainda que sem comprovação científica.  

 Assim, relatam Anderson Furlan e Willian Fracalossi (2010, p. 107) que “O 

princípio da precaução é aplicável aos casos em que os efeitos ambientais sejam 

desconhecidos.”.  Nessa senda, é interessante destacar também conceito do princípio da 

precaução contido na lição dos autores americanos Frank Ackerman e Lisa Heinzerling 

(2002, p. 1572) “ [...] “precautionary principle”  which calls upon regulators to err on 

the side of caution and protection when risks are uncertain17.”.  

A autora espanhola, Emília Sanchez, assevera (2002, online):  

[...] el principio de precaución puede describirse operativamente como la 

estrategia que, con enfoque preventivo, se aplica a la gestión del riesgo en 

aquellas situaciones donde hay incertidumbre científica sobre los efectos que 

en la salud o el medio ambiente puede producir una actividad determinada.
18

  

 

Conforme demonstrado acima, por meio da conceituação do princípio em 

análise, entende-se que o ele será aplicado até mesmo quando não houver comprovação 

científica do dano. A incerteza da comprovação científica do possível dano ambiental é a 

chave para a diferenciação entre os princípios da precaução e da prevenção.  

Nesse sentir, assevera Édis Milaré (2015, p. 263) que, de maneira sintética, se 

pode diferenciar o princípio da prevenção e  da precaução pela “certeza” do dano, ou seja, 

                                                 
17 Tradução livre: O princípio da precaução se refere a tomada de ações para cuidado e proteção quando 

os riscos são incertos. 
18 Tradução livre: O princípio da precaução pode ser descrito operacionalmente como a estratégia que, 

com uma abordagem preventiva, é aplicada ao gerenciamento de risco em situações onde há incerteza 

científica sobre os efeitos que uma atividade específica pode ter sobre a saúde ou o meio ambiente. 



35 

 

 

aplica-se o princípio da prevenção conhecido que o risco de dano ambiental é certo e o 

princípio da precaução quando o dano ambiental ainda é incerto. 

Em razão da incerteza do dano ambiental e da possibilidade de impedir, de certo 

modo, o desenvolvimento econômico da sociedade, o princípio da precaução é, diversas 

vezes, alvo de críticas por alguns doutrinadores. Nesse aspecto, argumenta Sustein (2003, 

p. 15): 

I aim to challenge the precautionary principle here, not because it leads in bad 

directions, but because read for all that it is worth, it leads in no direction at 

all. The principle threatens to be paralyzing, forbidding regulation, inaction, 

and every step in between. To explain this problem very briefly, the 

precautionary principle provides help only if we blind ourselves to many 

aspects of risk related situations and focus on a narrow subset of what is at 

stake.
19

 (grifou-se).  

 

Assim, percebe-se que autor defende a ideia de que o princípio da precaução, 

caso usado indiscriminadamente, pode causar danos maiores do que aqueles que se 

pretende evitar. Esse argumento pode ser utilizado também como  tentativa de minimizar 

a proteção ambiental no meio ambiente do trabalho, uma vez que, muitas vezes, os 

empregadores consideram que os custos para a proteção do ambiente laboral são bastante 

elevados. Isto visão de Sustein (2003, p. 15) poderia afetar a economia, pois, 

inevitavelmente esses custos seriam repassados para os consumidores. Conforme, no 

entanto, será melhor analisado no quarto capítulo, muitas vezes, é mais barato para as 

companhias adotar medidas antecipadas de proteção ao meio ambiente do que não tomá-

las. 

Nesse sentido, ponderam Leonardo Leal e Valter Moura do Carmo (2014, p. 

246): “É preciso estabelecer-se os limites para o receio causado pela precaução que não 

impeça os avanços científicos, bem como que tais avanços não carretem graves danos ao 

meio ambiente.”. Adverte, ainda, Paulo de Bessa Antunes (2016, p. 77) que o princípio 

da precaução não pode ser visto com uma “cláusula geral, aberta e indeterminada”.  

Compreende-se, com efeito, ser preciso estabelecer limites para aplicação desse princípio, 

para que ele não seja motivo de retrocesso ou de impedimento de crescimento da 

economia. Cumpre ressaltar, no entanto, que a proteção ao meio ambiente, 

                                                 
19 Tradução livre: Meu objetivo aqui é desafiar o princípio da precaução, não porque ele leva em direções 

erradas, mas porque não leva a nenhuma direção. O princípio ameaça ser paralisante, proibir a regulação, a 

inação e cada passo intermediário. Para explicar este problema muito rapidamente, o princípio da precaução 

fornece ajuda apenas se nos cegarmos a muitos aspectos das situações relacionadas ao risco e nos 

concentrarmos em apenas em alguns pontos do que está em jogo. 



36 

 

 

principalmente, o do trabalho, deve vir antes, ou seja, havendo sinal de risco de 

degradação ambiental, a ação poluidora deve ser impedida. 

Nesse sentido, sobre os princípios da precaução e da prevenção, impende 

esclarecer que o princípio da precaução se diferencia do da prevenção, mas, em certos 

pontos,  se assemelha, uma vez que os dois buscam proteger o meio ambiente de possíveis 

danos ambientais futuros. É possível afirmar que os dois princípios atentam não só para 

a presente geração, mas também para a futura. 

No tocante às futuras gerações, é interessante destacar a lição de Frank 

Ackerman e Lisa Heinzerling (2002, p. 1570): “One of the great triumphs of 

environmental law is its focus on the future: it seeks to avert harms to people and to 

natural resources in the future, not only within this generation, but within future 

generations as well20.”. 

Essa proteção às futuras gerações é o que, muitas vezes, justifica a existência do 

princípio da precaução, uma vez que, conforme já amplamente exposto anteriormente, ele 

visa a proteger o dano futuro, ou seja, aquele que ainda não ocorreu, mas que poderá 

ocorrer.  Nesse tocante, é oportuno expor a ideia de Cristhian Magnus de Marco e Orides 

Mezzaroba (2017, p. 326): “A responsabilidade moral que esta geração tem para com a 

sustentabilidade dos ecossistemas, a distribuição dos bens e dos encargos diante dessa 

realidade é uma questão de Justiça.”.  

Assim, compreende-se que é necessário proteger não só aqueles que já estão 

vivos, mas também os que ainda nascerão, sendo fundamental defender a existência tanto 

do princípio da prevenção como do princípio da precaução e dos demais que buscam a 

proteção do meio ambiente. 

Deve-se compreender que é, em qualquer situação, especialmente, quando se 

fala de proteção à saúde dos trabalhadores é bem melhor se antecipar e tomar atitudes 

para a precaução/prevenção dos possíveis danos, ainda que sem comprovação científica, 

do que esperar por alguma tragédia para iniciar a proteção à saúde e ao meio ambiente 

laboral. Cumpre destacar que essa temática será abordada, especificamente, no último 

capítulo dessa dissertação. 

                                                 
20 Tradução livre: Um dos grandes triunfos do Direito Ambiental é seu foco no futuro: ele procura evitar 

danos às pessoas e aos recursos naturais no futuro, não apenas dentro desta geração, mas também nas 

gerações futuras.  
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É necessário esclarecer que não se busca, por meio da proteção à saúde e ao meio 

ambiente do trabalho, estancar o desenvolvimento econômico ou social de uma 

população. Desse modo, resta evidente que o desenvolvimento aconteça de uma forma 

sustentável, como será demonstrado na subseção que vem agora. 

 

2.3.3 Princípio do desenvolvimento sustentável 

 

É cediço a ideia de que toda sociedade busca se desenvolver economicamente, 

no entanto, o crescimento de uma nação não pode ser realizado de qualquer maneira, sem 

atenção aos princípios que regem o ordenamento jurídico do país, baseando-se somente 

no crescimento da economia. Esse princípio é de fundamental importância para a garantia 

de um meio ambiente do trabalho saudável, uma vez que o desenvolvimento econômico 

não pode de maneira alguma ser utilizado como justificativa para degradar o meio 

ambiente, seja o geral ou o do trabalho.  

Nesse aspecto, é válido salientar que, conforme ensinam Cristhian Magnus De 

Marco e Orides Mezzaroba, (2017, p. 327), o princípio do desenvolvimento sustentável 

vai de encontro ao que entende o desenvolvimento meramente econômico, uma vez que 

este não considera as proposições da justiça social e ambiental da atual e das futuras 

gerações. Deve-se atentar a noção de que os autores são claros ao dizer “desenvolvimento 

meramente econômico”, ou seja, conclui-se que eles não são contrários ao 

desenvolvimento econômico de modo geral, mas sim a aquele desenvolvimento que visa 

somente ao lucro. 

Transcreve-se, a propósito, o pensamento de Carlos Alberto Ghersi (2000, p. 

21):  “El desarrollo - no el mero crecimiento económico  [...] es una actitud y aptitud, 

que demanda responsabilidad en gobernantes y gobernados, construir el desarrollo es 

propender a la calidad de vida de los habitantes21.”. Observa-se que o autor argentino 

também diferencia o desenvolvimento do simples crescimento econômico. Com base 

nesse fato, vê-se que essa noção é tanto brasileira quanto estrangeira. 

Com efeito, em relação à economia e ao meio ambiente, sustentam Veronica 

Altefs Barros e Norma Sueli Padilha (2016, p. 60): “[...] a proteção do meio ambiente 

estabelece uma necessária transição para uma economia sustentável, a qual provoca 

                                                 
21 Tradução livre: O desenvolvimento - não é o mero crescimento econômico [...] é uma atitude e aptidão, 

que exige responsabilidade em governantes e governados, para construir o desenvolvimento é propício à 

qualidade de vida dos habitantes. 
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repercussões nas estruturas de produção e consumo, e, por consequência, nas empresas e 

no mundo do trabalho.”.  

O desenvolvimento de um país não deve estar restrito ao modelo de 

desenvolvimento meramente econômico, que visa somente ao lucro. A sociedade (em 

especial a empresária) e o Estado devem buscar um modelo de desenvolvimento que 

abarque tanto a ideia do lucro como também da proteção ao meio ambiente, nele incluído 

o do trabalho, e aos demais direitos constitucionais. 

A respeito do surgimento da ideia de “desenvolvimento sustentável”, assevera 

Enrique Leff (2001, p. 17): “Na percepção desta crise ecológica foi sendo configurado 

um conceito de ambiente com uma nova visão do desenvolvimento humano [...].”.  A 

crescente preocupação com o futuro da sociedade e com o meio ambiente ocasionou a 

criação do Direito Ambiental e de diversos princípios, entre eles, o do desenvolvimento 

sustentável. 

É possível afirmar que essa nova ideia de desenvolvimento é justamente a noção 

do desenvolvimento sustentável.  De tal maneira  o seu conceito foi divulgado no relatório 

“Nosso Futuro Comum”, elaborado em 1987 pelas Nações Unidas. De acordo com o 

relatório, o desenvolvimento sustentável é “aquele que atende às necessidades do presente 

sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem suas próprias 

necessidades.”.  

O princípio do desenvolvimento sustentável busca formas de equilibrar o 

desenvolvimento econômico com o social e o ambiental, em meio à constante evolução 

da sociedade.   Nessa senda, Anderson Furlan e William Fracolossi (2010, p.98) acentuam 

que o desenvolvimento sustentável é “[...] harmonia entre o progresso e a natureza”. 

Assim, entende-se que uma sociedade que busca se desenvolver sustentavelmente deve 

estar atenta aos cuidados com o meio ambiente, procurando proteger a sadia qualidade de 

vida. 

Cumpre esclarecer que o conceito de desenvolvimento sustentável não é 

unânime na doutrina, conforme apregoa Reginaldo Pereira (2015, p. 50): “[...] conceito 

de desenvolvimento sustentável, o qual, ao contrário do que se apregoa, não é fruto de 

um consenso e, por isso mesmo, é por demais fluido e aberto.”.  Nesse afã, instrui Ludwig 

Krämer (1999, pp. 81-81) que o conteúdo jurídico do conceito de desenvolvimento 

sustentável é bastante vago, uma vez que os efeitos das medidas em seu favor são 

desconhecidas e somente terão impacto nas futuras gerações. O autor encerra esse 
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comentário questionando: “ [...] quais futuras gerações?”.22 Acredita-se que as futuras 

gerações são todos os que ainda estão por vir, não podendo ser feito um limite de tempo 

para a aplicação do desenvolvimento sustentável. 

De efeito, assegura Daniel Joseph Hogan (1993, online):  

É claro, porém, que "sustentável" e "desenvolvimento" não significam a 

mesma coisa para todos. A redução do consumo material em países 

desenvolvidos e entre as elites dos países subdesenvolvidos, a fé no progresso 

tecnológico para soluções ambientais, os apelos a um crescimento 

populacional zero ou negativo, a defesa da justiça social como pré-requisito 

para o desenvolvimento sustentável, uma preocupação com as gerações 

futuras, a confiança no desenvolvimento de novos substitutos para os recursos 

escassos versus um vigoroso e abrangente programa de reciclagem: todos estes 

temas se misturam de várias maneiras para originar perspectivas de 

"desenvolvimento sustentável" diversas e até conflitantes. (grifou-se) 

 

Corroborando os entendimentos retrocitados, propala Yves Laberge (2014, p. 

241): “Sustainable development is often contested and perceived in various, sometimes 

contradictory ways, depending on people's positions and priorities.”23. 

Essa dissonância de significados é um dos argumentos daqueles que criticam o 

princípio do desenvolvimento sustentável, uma vez que consideram que o seu conceito é 

flutuante. Malgrado algumas críticas, no entanto, o princípio do desenvolvimento 

sustentável deve ser considerado para que haja verdadeiramente um avanço na sociedade 

e não somente um crescimento econômico.  

Sobre esse ponto do conceito de desenvolvimento sustentável, cumpre ressaltar 

que em 2015, os países integrantes da Organização das Nações Unidas (ONU) 

estabeleceram quais são os Objetivos dos Desenvolvimento Sustentável (ODS), entre os 

quais se destacam, para este trabalho, os objetivos 324, o qual faz referência à proteção à 

saúde e ao bem-estar; e 825, que se reporta exatamente sobre o crescimento econômico, 

inclusivo e sustentável com a garantia do pleno emprego. Desse modo, percebe-se que os 

                                                 
22 Tradução livre do seguinte trecho: El contenido jurídico de este concepto es más que vago, ya 

que nadie conoce el impacto que las medidas adoptadas en el presente tendrá sobre las 

generaciones futuras ( ¿ qué “generaciones futuras”? 
23 Tradução livre: O desenvolvimento sustentável é frequentemente contestado e visto de várias 

formas contraditórias, a depender das posições e prioridades das pessoas. 
24 Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 

idades. Informação disponível em:< 

http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/ODSportugues12fev2016.pdf > Acesso em 

5 dez. 2018 
25 Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 

pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Informação disponível em:< 

http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/ODSportugues12fev2016.pdf > Acesso em 

5 dez. 2018 

http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/ODSportugues12fev2016.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/ODSportugues12fev2016.pdf
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ODS dão ao princípio do desenvolvimento sustentável quais são os principais a ponto a 

serem alcançados por ele, de tal sorte se poder concluir que, ainda que seja um conceito 

aberto, a partir dos ODS, já existe um grande direcionamento a ser seguido. 

Além disso, cumpre mencionar que relacionado ainda ao objetivo 8, aufere 

relevo o ponto 8.8, o qual prevê como objetivo: “8.8 Proteger os direitos trabalhistas e 

promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, 

incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas com 

emprego precário.”. É, pois, que o desenvolvimento sustentável está diretamente 

relacionado à proteção ao meio ambiente laboral. 

Desse modo, é pertinente expor a ideia de Cristina Paiva Serafim Gadelha 

Campos e Flávia de Paiva Medeiros de Oliveira (2017, p. 17): “O desenvolvimento 

assentado na sustentabilidade deve conciliar a eficiência (evidência de ser 

economicamente sustentado) com a inclusão (evidência de ser socialmente desejável) e o 

equilíbrio (evidência de ser ecologicamente prudente).”. Oportunamente, declara Norma 

Sueli Padilha (2010, p. 6) que “A grande equação do século XXI é a seguinte: a 

necessidade de conciliação do crescimento econômico com a proteção ambiental dos 

escassos e finitos recursos ambientais do Planeta.”. Assim, tem-se, muito claramente, que 

a ideia do desenvolvimento sustentável é justamente essa: alinhar o crescimento 

econômico com a proteção do meio ambiente, inclusive o laboral, e também de vários 

outros aspectos da vida, como saúde e bem-estar, por exemplo. 

 É conveniente trazer à colocação, também de Daniel Joseph Hogan acerca do 

desenvolvimento sustentável. De acordo com o autor (1993, online), o desenvolvimento 

sustentável deve significar o crescimento da sociedade com vistas às necessidades 

humanas, utilizando-se de tecnologias que garantam a sadia qualidade de vida para as 

gerações futuras. O autor expõe ainda que “O desenvolvimento sustentável envolve a 

confiança na ciência e na tecnologia, que continuarão a encontrar novos usos para os 

recursos conhecidos; [...]”. Resta, pois, evidente que o desenvolvimento sustentável não 

está restrito somente à proteção ao meio ambiente. 

Quanto às normas pertinentes ao desenvolvimento sustentável, cumpre destacar 

que, no âmbito nacional, a Constituição Federal de 1988, no inciso VI do artigo 17026, 

                                                 
26 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 

fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios: VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 

ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; 
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faz previsão ao desenvolvimento sustentável, ao dispor que a ordem econômica brasileira 

deve se fundar na proteção ao meio ambiente  Na seara internacional, a Declaração do 

Rio Eco 92 faz menção expressa ao desenvolvimento sustentável nos princípios 1 e 427. 

Urge frisar o fato de que há doutrinadores entendendo que o mais correto seria 

falar em “sustentabilidade”, uma vez que, conforme assegura Germana Belchior (2017, 

p. 134), o princípio do desenvolvimento sustentável já não é mais suficiente para abarcar 

os problemas da complexidade. Compreende-se que o paradigma da complexidade 

propõe uma visão de direito mais sistêmica. Tanto é que, na lição da referida autora (2017, 

p. 135), a sustentabilidade é: “[...] um conceito sistêmico e dinâmico, o que significa dizer 

que seus elementos estão em constante transformação; no entanto, busca-se a 

continuidade da interação dos aspectos ambientais, sociais, econômicos, políticos, 

culturais, espirituais [...].”. 

Conclui-se que, de acordo com o paradigma da complexidade, de fato, seria 

melhor se falar em “sustentabilidade” do que em “desenvolvimento sustentável”, pois a 

sustentabilidade oferece um conceito mais amplo. No entanto, para fins desse estudo, 

falar-se-á ainda em desenvolvimento sustentável, que é mais difundido na doutrina. 

Destarte, percebe-se que o princípio do desenvolvimento sustentável é essencial 

para que a sociedade, seja ela qual for, cresça e se desenvolva da melhor maneira possível, 

sem prejudicar esta nem as futuras gerações. Cumpre expor que o desenvolvimento 

sustentável precisa dos demais princípios do Direito Ambiental para que possa se 

concretizar, sendo assim, importante estudar ainda outros princípios ambientais 

aplicáveis às relações de trabalho, como é o caso do princípio do poluidor-pagador que 

será analisado logo a seguir. 

 

2.3.4. Princípio do poluidor-pagador 

 

Com esteio na simples leitura do nome dado ao princípio do poluidor-pagador, 

já se pode inferir que ele remete ao pagamento dos custos da poluição por quem a causou. 

No entanto, é imperioso esclarecer que esse princípio não pretende permitir que o meio 

                                                 
27 Princípio 1: Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. 

Têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza. 

Princípio 4: Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental constituirá parte integrante 

do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente deste. 
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ambiente seja poluído, em caso de pagamento de multa, pelo contrário, ele pretende coibir 

a poluição, impondo uma sanção àquele que degradou o meio ambiente.  

Em relação ao meio ambiente laboral, esse princípio pode ser facilmente 

verificado quando se veem condenações por danos ambientais, como ocorreu no caso 

Shell/Basf, citado anteriormente. Infere-se que o empregador será responsabilizado tanto 

pelos danos que causar ao meio ambiente laboral como à saúde do empregado. Cumpre 

ressaltar que diversos são os casos que chegam até a justiça para o pagamento de 

indenizações relativas à degradação do meio ambiente laboral, como também, muitas 

vezes há condenações relativas às obrigações de fazer ou não-fazer.  

Nesse interim, afirmam Anderson Furlan e William Fracolossi (2010, p. 102) 

que “A reparação do dano ambiental serve como medida imediata de recomposição e, 

também, como medida pública socioeducativa.”. Desse modo, esclarece Júlio César de 

Sá Rocha (2013, p. 68) “Não se trata, portanto, de um direito de poluir, ao contrário, 

constitui princípio que tem por base a adoção de comportamento ecologicamente correto 

do empreendedor, na medida em que procura prevenir a poluição.”.   É importante deixar 

claro que nenhuma empresa ou cidadão poderá se valer desse princípio como um meio de 

simplesmente pagar pela poluição causada. A ideia do princípio é punir o responsável 

pela poluição.  

Impende salientar a visão desse princípio sob a óptica de Édis Milaré (1998, 

online) “Trata-se do princípio poluidor-pagador (poluiu, paga os danos), e não pagador-

poluidor (pagou, então pode poluir). A colocação gramatical não deixa margem a 

equívocos ou ambigüidades na interpretação do princípio.”.  Corroborando esse 

entendimento, assevera Marcelo Abelha Rodrigues (2005, p. 25) que diversas vezes o 

princípio do poluidor-pagador é visto como uma permissão para poluir, com o errôneo 

entendimento de que “pago para poluir”. Entretanto, o autor explicita que essa visão desse 

princípio é completamente errada, uma vez que tanto o custo ambiental não encontra um 

valor pecuniário correspondente, como também não é possível que seja concedida a 

qualquer pessoa o direito de poluir. 

No âmbito internacional, esse princípio encontra respaldo no Princípio 1628 da 

Declaração do Rio Eco 92, o qual prevê que o Estado deve buscar “promover a 

                                                 
28 Princípio 16: As autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização dos custos 

ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem segundo a qual o poluidor 

deve, em princípio, arcar com o custo da poluição, com a devida atenção ao interesse público e sem provocar 

distorções no comércio e nos investimentos internacionais. 
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internacionalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos.”.  Nessa 

senda, leciona Talden Farias (2009, p. 50) que o maior objetivo do princípio do poluidor-

pagador é impor ao setor privado a internalização dos custos ambientais gerados pelo 

exercício da atividade, de tal forma que essa despesa não seja repassada para o setor 

público nem para a sociedade. 

Leciona Germana Belchior (2017, p. 167): “O princípio do poluidor-pagador é, 

além de um instrumento jurídico, um meio econômico para a proteção ambiental.”. 

Corroborando esse entendimento, exprime Júlio César de Sá Rocha (2013, p. 67) “Esse 

princípio tende a efetivar a precaução, prevenção e redistribuição dos custos da ação 

impactante.”.  Denota-se o grande influxo desse princípio nos outros postulados, uma vez 

que ele age como sanção monetária àquele que polui, refletindo na efetivação dos 

princípios relacionados à prevenção e precaução dos danos, pois é bem provável que após 

a aplicação de multa pela poluição ou de condenação ao pagamento pelos danos morais 

causados aos trabalhadores ou à sociedade, o poluidor passe a compreender que é melhor 

prevenir do que remediar. 

No tocante ao aspecto monetário da indenização por dano moral ao trabalhador 

que sofre com a poluição no meio ambiente de trabalho, é de suma importância atentar 

para o fato de que a Lei nº 13.467 de 2017, a denominada “Reforma Trabalhista”, passou 

a impor parâmetros para o pagamento de indenizações por danos morais, o que configura 

um tremendo retrocesso, porquanto os parâmetros de indenização se baseiam nos salários 

do trabalhador que sofreu o dano moral. Assim, é evidente que aqueles que sofrerem o 

mesmo dano receberão indenizações de valores diferentes, caso tenham salários 

diferentes, unicamente em razão do valor da remuneração. Isto foi totalmente contra os 

princípios da isonomia, pois aqueles que sofreram com a mesma ação e tiveram os 

mesmos danos deveriam receber igual valor de indenização, sendo inadmissível balizar o 

valor da indenização pelo salário.  

Em relação a finalidade desse princípio, leciona Norma Sueli Padilha (2010, p. 

255) que o princípio do poluidor-pagador tem como finalidade impedir a utilização sem 

custos dos recursos naturais e o enriquecimento ilícito de quem macula o meio ambiente 

para ter lucro. A autora destaca também que esses custos com a proteção ambiental devem 

ser repassados para quem os provoca, não sendo possível a sociedade e o Estado absorvê-

los. 

Ante o exposto, apreende-se que o princípio do poluidor-pagador afeta a 

economia para proteger a o meio ambiente, de modo a incluir nos custos operacionais das 
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atividades, os gastos com a proteção ao ambiente. Certo é que o empresário ao incluir 

esses custos no desenvolvimento das atividades, terá mais lucro do que gastos, 

efetivamente. Deve-se mencionar que essa ideia será mais bem explicada no quarto 

capítulo. 

 

2.3.5. Princípio da ubiquidade 

 

De início, é necessário explanar que ubiquidade significa onipresença, ou seja, 

corresponde ao fato de o meio ambiente estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onde 

quer que a pessoa vá estará rodeado pelo meio ambiente em qualquer uma de suas facetas 

ou até mesmo por mais de uma delas. É o que acontece quando uma atividade empresarial 

é desenvolvida em uma área onde há natureza, por exemplo, uma pessoa que trabalha 

junto a um parque ecológico, tanto estará em seu meio ambiente do trabalho como 

também no meio ambiente natural. 

Compreende-se que o princípio da ubiquidade corresponde ao fato de que a 

proteção ao meio ambiente deve estar no centro das políticas estatais, devendo ser levada 

em consideração por todos os demais ramos do Direito e também que deve ser feita por 

todos membros da sociedade. 

Acerca da onipresença do Direito Ambiental, afiança Paulo Roberto Pereira de 

Souza (2016, p. 312) que “[..] o Direito Ambiental penetra em todos os demais ramos da 

Ciência Jurídica. A incorporação da variável ambiental no sistema jurídico como um todo 

é condição básica para a exata compreensão e efetividade da tutela do meio ambiente.”. 

Percebe-se com nitidez ser plenamente possível a utilização dos princípios do 

Direito Ambiental por outros ramos do Direito, como também a aplicação de medidas de 

proteção do meio ambiente por outras matérias jurídicas, como é o caso do Direito do 

Trabalho que pode se utilizar da proteção ambiental para cuidar do meio ambiente laboral. 

Nesse tocante, aduz Fábio Freitas Minardi (2013, p. 192-193) que no meio ambiente 

laboral, o princípio da ubiquidade abarca também a proteção à “integridade psicofísica 

do trabalhador”, uma vez que a ocorrência de acidentes de trabalho ou o surgimento de 

doenças ocupacionais afeta não só a vida do trabalhador, mas também a da sociedade, já 

que o trabalhador acidentado acarretará em custos para o governo. Assim, sobra 

evidenciado o fato de que a degradação ambiental afeta diversas outras áreas. Como 

exemplo citam-se as relações trabalhistas, a saúde dos trabalhadores e da sociedade e 

também a economia. 
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Neste afã, propala Rúbia Zanotelli de Alvarenga (2013, p. 63): “No âmbito do meio 

ambiente do trabalho, a ubiquidade abrange a proteção da saúde – física, mental e social 

do trabalhador, de maneira a eliminar a degradação ambiental, que se dá pela ocorrência 

de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais.”. 

Desse modo, entende-se que o princípio da ubiquidade facilita a aplicação do 

Direito Ambiental em outros ramos do Direito e também que ele não se refere somente à 

presença do meio ambiente em toda parte, mas também à participação de todos (sociedade 

e Estado) na defesa do meio ambiente, como deve ser, conforme previsto pelo princípio 

da participação, que será analisado a seguir. 

Deve-se destacar, ainda, que como parte da possibilidade da aplicação de 

mecanismo do Direito Ambiental em outras áreas, é necessário que as pessoas tenham 

conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres, de tal modo que existe também o 

princípio da informação que será visto na sequência. 

 

2.3.6. Princípios da informação e da participação 

 

Cumpre salientar, inicialmente, que se optou pelo estudo dos princípios da 

informação e da participação em conjunto, uma vez que os dois são interligados, ou seja, 

somente a pessoa informada de seus direitos poderá participar ativamente da sua tutela. 

Nesse afã, leciona Germana Belchior (2017, p. 149) “Os princípios da informação e da 

participação estão intrinsicamente relacionados [...] tendo como base a conexão 

indissociável de informação, participação pública e acesso à justiça em matéria 

ambiental.”.  Nessa mesma linha de raciocínio, asseveram Anderson Furlan e William 

Fracolossi (2010, p. 100): “O princípio da participação assenta-se sobre dois pressupostos 

inafastáveis: a) informação; e b) educação ambiental.”. Acerca do princípio da educação 

ambiental, é necessário mencionar que ele não será objeto de estudo nesta pesquisa em 

razão do alinhamento dos princípios com as relações de trabalho. No entanto, esse 

princípio é de fundamental importância para toda a sociedade, uma vez que a Educação 

Ambiental deve ser comum a todo cidadão. 

Sobre o estudo conjunto desses princípios, corrobora Norma Sueli Padilha 

(2010, p. 259): “O princípio da participação está diretamente correlacionado com o 

princípio da informação, como corolários da gestão democrática nos assuntos relativos 

ao meio ambiente. ”.  Deste modo, infere-se que, para participar da proteção ao meio 

ambiente, o cidadão deve, em primeiro lugar, conhecer quais são os seus direitos e 
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deveres. Além disso, cumpre salientar que, muitas vezes, o trabalhador sequer entende 

qual o seu papel dentro da empresa. 

Em relação aos obreiros, assevera Christopher Dejours (2015, p. 62) que, 

comumente o operário da linha de produção e o escriturário “ [...] não conhecem a própria 

significação de seu trabalho em relação ao conjunto da atividade da empresa.”.  Essa falta 

de conhecimento de seus direitos e de sua importância no desenvolvimento da atividade 

empresarial, por parte da classe operária, diversas vezes, pode resultar na falta de 

participação também. É necessário que o empregado se ache parte integrante e de relevo 

para o bom desenvolvimento da empresa. Esse sentimento tanto é bom para a corporação 

quanto para o empregado. 

Quanto a esses dois princípios, cumpre esclarecer, no entanto, que apesar de 

estarem ligados intrinsecamente, são dois postulados diferentes, como será detalhado a 

seguir. 

Acera do princípio da informação sobre o direito que o cidadão tem de ser 

informado, assim leciona Celso Antônio Pacheco Fiorillo (2013, p. 127) “ [...] a 

informação ambiental é corolário do direito de ser informado, previsto nos arts. 220 e 221 

da Constituição Federal.”. Os artigos da Carta Magna citados pelo autor (22029 e 22130) 

versam sobre o direito de comunicação, tanto de informar como de receber as notícias, 

ser informado. A informação também deve ser fornecida pela empresa, seja por meio de 

cartilhas, palestras ou atividades lúdicas. Essa temática será melhor analisada no 

penúltimo capítulo. 

O princípio da participação, como se extrai do próprio nome versa sobre a ação 

da sociedade e do Estado na proteção ao meio ambiente. Assevera Celso Antônio Pacheco 

Fiorillo (2013, p. 126) “Ao falarmos em participação, temos em vista a conduta de tomar 

parte em alguma coisa, agir em conjunto. ”. Em adição, ensina Germana Belchior (2017, 

p. 152) “O princípio da participação deixa clara a importância da cooperação entre Estado 

e a sociedade para resolver a questão da degradação ambiental. ”. No tocante ao meio 

                                                 
29 Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 

processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 
30

 Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes 

princípios: 

I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; 

II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua 

divulgação; 

III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em 

lei; 

IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. 
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ambiente laboral, fala-se em participação do empregado e do empregador para a proteção 

ao meio ambiente laboral, de tal sorte que os dois são responsáveis pelo ambiente de 

trabalho saudável. Deve-se ressaltar que as companhias devem promover a participação 

dos funcionários na proteção ao meio ambiente. 

Oportunamente, ressalta-se que o legislador, ao prever, no caput do artigo 22531 

da Constituição Federal de 1988, que a proteção do meio ambiente deve ser feita pelo 

poder público e pela coletividade, estava justamente determinando a participação da 

sociedade, seja por meio de condutas positivas ou negativas, como, por exemplo, o dever 

de não poluir. 

Acerca da imputação constitucional de que a proteção ao meio ambiente deve 

ser feita pela sociedade e pelo Estado, propala Celso Antônio Pacheco Fiorillo (2013, p. 

123) a noção de que, com superlativo no previsto no caput do artigo 225, “[...] retira-se 

uma atuação conjunta entre organizações ambientalistas, sindicatos, indústrias, comércio, 

agricultura e tantos outros organismos sociais comprometidos nessa defesa e 

preservação.”. 

Compreende, assim, que, conforme exposto no tópico 1.1, a proteção ao meio 

ambiente consiste tanto em um direito como também em um dever fundamental, 

porquanto a sociedade tanto tem o direito a um meio ambiente preservado, como também 

o dever. Em relação ao meio ambiente do trabalho, cumpre esclarecer que os 

trabalhadores e os próprios empresários têm tanto o direito a um meio ambiente laboral 

sem poluição como também o dever de cuidar e manter o meio ambiente do trabalho 

limpo e saudável. 

Relaciona-se o dever de cuidar do meio ambiente do trabalho com os operários, 

pois esse cuidado não deve ser somente de responsabilidade da empresa, pois a 

companhia deve ter programas de combate à poluição e os funcionários hão de possuir a 

consciência de que eles também fazem parte do meio ambiente laboral e devem participar 

de sua proteção, também. 

                                                 
31 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 

e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 
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No plano do ordenamento jurídico internacional, a Declaração do Rio Eco 92, 

em seu princípio 1032, prevê que a melhor maneira de lidar com questões ambientais é 

garantir a participação dos ser humanos interessados. 

 No tocante ao princípio da participação em relação aos trabalhadores, alega 

Fábio Freitas Minardi (2013, p. 191) que esse princípio “[...] se consolida o direito do 

trabalhador à informação sobre as condições ambientais a que está exposto, bem como às 

formas de prevenção e treinamento adequados.”.  

Por oportuno, se expõe a visão de Norma Sueli Padilha acerca do princípio da 

informação em relação aos trabalhadores. De acordo com a autora (2010, p. 402) “Um 

dos mais valiosos instrumentos de prevenção do equilíbrio do meio ambiente do trabalho 

é o pleno exercício do direito à informação [...].”. O trabalhado, tendo conhecimento de 

quais são os seus direitos e em quais condições ambientais deve executar suas tarefas 

diárias poderá, com maior facilidade, participar de movimentos a favor da proteção 

ambiental e, consequentemente, proteger também a sua saúde física e mental. 

Deve-se salientar que a proteção ao meio ambiente de trabalho está 

intrinsecamente vinculada à proteção à saúde do trabalhador, como será bem analisado 

na subseção imediatamente posterior. 

 

2.4 Trabalho, saúde e meio ambiente:  diálogo necessário 

 

 

Nesse módulo, serão analisados aspectos intrínsecos e correlacionados do trabalho, 

da saúde e do meio ambiente. Pode-se dizer que trabalho, saúde e meio ambiente juntos, 

quando em equilíbrio, formam um tripé para garantir a mínima qualidade de vida do 

cidadão. Tanto é que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 7º, inciso XXII, prevê 

como um direito dos trabalhadores urbanos e rurais a “[...] redução dos riscos inerentes 

ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.”. As normas de higiene, 

segurança e saúde, quando cumpridas, refletem um meio ambiente do trabalho saudável. 

                                                 
32 Princípio 10 A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no nível 

apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada ser humano terá acesso adequado às 

informações relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas, inclusive informações 

acerca de materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar 

dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a participação popular, 

colocando as informações à disposição de todos. Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos 

judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos. 
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Nessa esteira, assevera Jorge Cavalcanti Boucinhas Filho (2012, p. 1.355) que “A 

segurança e a saúde no trabalho afigura-se tema de maior importância por questões 

humanitárias, relacionadas com a preocupação com a qualidade de vida dos 

trabalhadores, e por questões de ordem econômica.”.  Infere-se, desse modo, que a saúde 

do trabalhador é um dos principais meios de garantir a sadia qualidade de vida. Convém 

salientar, no entanto, ser óbvio que outros aspectos da vida devem estar bem para que se 

tenha uma ótima qualidade de vida, no entanto, este estudo somente se voltará para esses 

três pontos - saúde, trabalho e meio ambiente.  

Nesse sentido, Talden Farias (2009, p. 10) acentua que “A Constituição Federal de 

1988 reconheceu que as condições de trabalho têm uma relação direta com a saúde e, 

portanto, com a qualidade de vida do trabalhador, inclusive porque é no trabalho que a 

maioria dos seres humanos passa grande parte da vida [...].”.   

Corroborando esse entendimento, o Ministério da Saúde, em cartilha33 

desenvolvida sobre o assédio moral, adverte para a noção de que “Saúde e trabalho estão 

integrados e pertencem à vida de todos, apresentando-se de forma indissociável no 

cotidiano e nas rotinas. Fica difícil determinar quando o trabalho termina e a vida pessoal 

começa, já que a saúde pertence à vida e extrapola a profissão/ocupação/trabalho.”. 

Assim, destaca-se que deve ser levado em conta o fato de que, para a grande parte dos 

trabalhadores, a maior parte de sua vida é no ambiente de trabalho, cerca de oito horas 

por dia e que, muitas vezes, essa jornada é estendida, e também, que com o advento de 

novas tecnologias, como os smartphones, diversos trabalhadores não conseguem se 

desconectar do trabalho.  

Tanto é que o juiz trabalhista Jorge Luiz Souto Maior escreveu um artigo sobre o 

“direito à desconexão”. Refere-se o autor (s/d, online) que a “ [...] desconexão faz-se um 

paralelo entre a tecnologia, que é fator determinante da vida moderna, e o trabalho 

humano, com o objetivo de vislumbrar um direito do homem de não trabalhar, ou, como 

dito, metaforicamente, o direito a se desconectar do trabalho.”.  Entende-se que o direito 

à desconexão visa que o empregado tenha o direito a se desligar do trabalho, uma vez que 

é cada vez mais comum os trabalhadores estarem, praticamente, o tempo todo voltados 

para o trabalho. Ao final do trabalho, o jurista assevera, ainda, que “ [...] enquanto uma 

grande parcela da população não tem acesso ao trabalho e isto põe em risco a sua 

sobrevivência, uma outra parcela, não menos considerável, está se matando de tanto 

                                                 
33 Disponível: < http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/assedio_moral_conhecer_pevinir_cuidar.pdf > 

Acesso em 27 nov. 2018 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/assedio_moral_conhecer_pevinir_cuidar.pdf
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trabalhar ou alienando-se no trabalho!”. Assim, compreende-se o quanto é importante ter 

um trabalho digno. 

Cumpre esclarecer que, ao se falar em trabalho e em meio ambiente como partes do 

tripé de uma vida digna, deve-se entender que não serão considerados todos os tipos de 

trabalho desenvolvidos em qualquer ambiente.  Nessa senda, convém apresentar a 

observação de Edith Seligmann-Silva (2011, p. 35) “O trabalho, conforme a situação, 

tanto poderá fortalecer a saúde mental quanto vulnerabilizá-la e mesmo gerar distúrbios 

que se expressarão coletivamente e no plano individual.”.  

Acerca da relação entre saúde, doença e trabalho, Christopher Dejours (2015, p. 41) 

vai além e acredita que a doença e o trabalho formam um par estreitamente ligado. No 

entanto, considera-se, nesse trabalho, que, conforme exposto por Edith Seligmann-Silva, 

o trabalho tanto poderá fortificar a saúde como também a enfraquecer.  

Nesse ponto, é oportuno expor a ideia de Wanderley Codo (2012, p. 139) para quem 

os “Diferentes ambientes de trabalho determinam, porém, ser humanos radicalmente 

diferentes.”. Dessa maneira, resta evidente que o meio ambiente laboral é fator 

fundamental para o estilo de vida dos empregados. Ainda sobre essa influência do meio 

ambiente do trabalho na vida do ser humano, acentua Tatiana Ramminger (2002, p. 115), 

que a “ [...] origem da palavra trabalho encerra sua dupla condição como atividade que 

envolve sofrimento e realização, já que a palavra latina trapalium denomina um 

instrumento de três peças que era utilizado tanto como instrumento agrícola como 

instrumento de tortura.”. 

Entende-se, desse jeito, que o trabalho tanto pode adoecer como pode salvar o 

cidadão. Desse modo, convém esclarecer que somente o trabalho digno, desenvolvido em 

um ambiente laboral salubre, ou seja, aquele labor que reforça a saúde, é que deve ser 

considerado como formador do tripé que garante a mínima qualidade de vida. 

Com isso, observa Guilherme José Purvin de Figueiredo (2000. p. 17): “ [...] a busca 

da qualidade de vida é objeto de dois diferentes ramos do direito: o Direito Ambiental e 

o Direito do Trabalho. ”. Logo, compreende-se que a sadia qualidade de vida abrange a 

proteção ao meio ambiente, incluído o do trabalho, logicamente, e também a proteção da 

pessoa, do trabalhador. 
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Sustenta Ludwig Krämer (1999, p. 83): “Las medidas encaminadas a conservar, 

proteger o mejorar la calidad del medio ambiente a menudo contribuyen también a 

proteger la salud de las personas34.”. 

Não há de dúvidas que para garantir a sadia qualidade de vida do trabalhador, é 

necessário proteger o meio ambiente laboral. Nesse sentido, refere Rúbia Zanotelli de 

Alvarenga (2013, p. 47): 

Meio ambiente do trabalho e proteção à saúde do trabalhador se instauram 

sobre um caráter indissociável, uma vez que o respeito ao direito do meio 

ambiente do trabalho saudável e equilibrado implica prática defensiva do 

direito à vida – o mais básico alicerce dos direitos fundamentais da pessoa 

humana. 

 

Com efeito, compreende-se que a proteção à saúde e ao meio ambiente devem 

figurar como direitos fundamentais, os quais devem ter a mais ampla proteção. Afinal o 

princípio basilar da Constituição Federal é o da dignidade da pessoa humana e, caso 

inexistam condições de vida saudáveis em um meio ambiente de trabalho limpo e digno, 

há existe dignidade. 

 Nesse interim, assevera Antônio Herman Benjamim (2011, p. 86) “Coube à 

Constituição – do Brasil, mas também de muitos outros países – repreender e retificar o 

velho paradigma civilístico substituindo-o, em boa hora, por outro mais sensível à saúde 

das pessoas [...].” Corroborando esse entendimento, aduz Lilian Mendes Haber (2009, p. 

96) que “[...] o constituinte entendeu por deixar expresso que o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado deve agir de como verdadeiro garantidor da qualidade de 

vida, uma vez que é essencial à obtenção desta.”. Em assim sendo, não restam dúvidas 

quanto à tamanha importância de um meio ambiente de trabalho sadio para a garantia dos 

mais diversos princípios constitucionais, inclusive o da dignidade da pessoa humana. 

Cumpre esclarecer que os autores retrocitados fazem referência à Constituição 

Federal do Brasil de 1988, que passou a prever a saúde como um direito de todos e dever 

do Estado35 , sendo certo que o “todos” compreende, também, logicamente, os 

trabalhadores. A proteção constitucional concedida pela Carta Magna de 1988 ao meio 

ambiente já foi bastante explanada no primeiro tópico, porém, é interessante salientar 

                                                 
34 Tradução livre: As medidas destinadas a conservar, proteger ou melhorar a qualidade do ambiente 

contribuem, também, muitas vezes, para proteger a saúde das pessoas. 
35 Conforme previsto no artigo 196 da Constituição Federal de 1988: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação.” 
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ainda o fato de que a proteção constitucional ao meio ambiente do trabalho está inserida 

no capítulo que trata do Sistema Único de Saúde (SUS), deixando claro que é intrínseca 

a conexão entre a saúde e o meio ambiente laboral36. 

No tocante ao meio ambiente de trabalho equilibrado, afiançam Luciana Aboim 

Machado Gonçalves da Silva e Jamille Carvalho Rolemberg (2012, p.377) que cumpre 

destacar que ele (meio ambiente de trabalho equilibrado) abrange tanto a saúde física 

como a mental do trabalhador e é um direito de todos os cidadãos.   

Desse modo, inferem Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer (2014, p. 395) “A proteção 

da saúde do trabalhador e tutela do meio ambiente do trabalho congregam esforços na 

perspectiva de assegurar um ambiente de trabalho em patamares dignos com segurança e 

qualidade ambiental. ”. Assim, entende-se que a proteção ao meio ambiente laboral visa  

a inibir práticas que poluam o local de trabalho e que, consequentemente, prejudicam a 

saúde do trabalhador. Nessa senda, leciona Fábio Freitas Minardi (2013, p. 179): 

Embora a “saúde do trabalhador” seja uma preocupação mundial mais antiga, 

oriunda principalmente da década de setenta do século passado, o meio 

ambiente do trabalho é um estudo recente, mas que bem demonstra duas 

tendências notoriamente modernas: a preocupação com o meio ambiente vital 

e a busca na qualidade no sentido amplo, compreendendo-se o do trabalho. 

 

Com esteio na lição de Fábio Freitas Minardi,  ressai a ideia de que o tema em 

estudo, especificamente no tocante à proteção ao meio ambiente do trabalho como 

fundamento para a sadia qualidade de vida e proteção da saúde do trabalho, ainda é um 

tanto recente, porém é de importância tamanha. 

Dessa maneira, observa-se claramente que a proteção ao meio ambiente de trabalho 

com fundamental para a concretização da sadia qualidade de vida e, consequentemente, 

para a consagração do princípio constitucional mais importante do ordenamento jurídico, 

o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Para a melhor compreensão do que corresponde à saúde do trabalhador, objeto de 

proteção e atenção especial neste escrito, deverão ser analisados aspectos relevantes 

acerca da saúde tanto a física como a mental, o que será estudado agora. 

 

                                                 
36 Conforme previsto no inciso VII do artigo 200 da Constituição Federal de 1988: “Art. 200. Ao sistema 

único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: [...] VIII - colaborar na proteção do 

meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.” 
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3 A SAÚDE MENTAL DO TRABALHADOR E A POLUIÇÃO LABOR-

AMBIENTAL 

 

Este capítulo tem como objetivo avaliar, inicialmente, os conceitos de saúde e de 

saúde mental para melhor compreensão do bem jurídico que se pretende proteger. Deve-

se esclarecer que a apreciação dos conceitos de saúde e de saúde mental serão voltados 

também para a saúde do trabalhador. Após essa análise, será feito, de modo breve, um 

estudo acerca da proteção à saúde na Constituição Federal de 1988. Ao final do capítulo, 

delinear-se-á o conceito de poluição labor-ambiental, sendo feita uma correlação entre a 

saúde e a poluição, demonstrando, assim, que a degradação do meio ambiente laboral é 

prejudicial à saúde do trabalhador. 

 

3.1. Saúde: definições necessárias  

 

Compreender o conceito do objeto jurídico que se pretende defender é fundamental 

para o aplicador do Direito. Assim, se mostra relevante o estudo acerca dos conceitos de 

saúde e de saúde mental, de maneira geral, e também voltada para o proletariado.  

O conceito de saúde de modo geral, na visão de Moacyr Scyliar (2007, p. 30), é 

variável, dependendo da época, do local e até mesmo de aspectos sociais de quem o 

formulou. Com efeito, o referido autor esclarece que “O conceito de saúde reflete a 

conjuntura social, econômica, política e cultural. Ou seja: saúde não representa a mesma 

coisa para todas as pessoas.”.  (SCYLIAR, 2007, p. 30)  

Acerca desse conceito variável de saúde, cabe registrar a observação de Sueli 

Gandolfi Dallari (2008, p. 12): “A saúde depende, então, ao mesmo tempo, de 

características individuais, físicas e psicológicas, mas, também, do ambiente social e 

econômico, tanto daquele mais próximo das pessoas, quanto daquele que condiciona a 

vida dos Estados.”. Desse modo, percebe-se que conceituar “saúde” não é das tarefas mais 

fáceis, uma vez que deverão ser delimitados, pelo menos, a época e o local de onde se 

extraiu o conceito em estudo. 

Ainda sobre a dificuldade em torno do conceito de saúde, assevera Dina Czeresnia 

(s/d, online): “A saúde não é objeto que se possa delimitar; não se traduz em conceito 

científico, da mesma forma que o sofrimento que caracteriza o adoecer.”. Compreende-

se, com suporte nessa visão, de que a saúde não deve ser limitada um mero conceito 

jurídico científico, devendo ser enxergado também do ponto de vista humanitário, de 

modo que haja interação entre as mais diversas configurações de saber, como a Filosofia, 
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a Psicologia, a Sociologia e até o mesmo o Direito.  Complementando o exposto acima, 

a autora (s/d, online) aduz, ainda, que: “Enfatiza-se aqui a necessidade de redimensionar 

os limites da ciência, revalorizando e ampliando a interação com outras formas legítimas 

de apreensão da realidade.”.  

Destarte, depreende-se, além de analisar questões próprias da onde o conceito de 

saúde foi gerado, dever-se atentar também para que ele não esteja limitado a uma 

definição meramente técnica. 

 Em visto disso, é necessário esclarecer que o conceito de saúde a ser abordado 

nesta investigação será o que prevalece no Brasil, de acordo com a literatura médica e 

jurídica, mas não estando restrito a definições meramente técnicas. Até alcançar esse 

conceito, no entanto, será necessário analisar a definição de saúde de acordo com algumas 

acepções, como será feito no decorrer desse segmento. 

O primeiro conceito a ser abordado é o constante em um dicionário da área médica.  

De acordo com o dicionário médico Blakiston (1987, p. 941), saúde é o “estado de 

equilíbrio dinâmico entre o organismo e seu ambiente o qual mantém as características 

estruturais e funcionais do organismo dentro dos limites normais para a forma particular 

de vida (raça, gênero, espécie) e para a fase particular do seu ciclo vital.”. A mencionada 

noção já aponta para a ideia de que a saúde será resultado do equilíbrio entre o ser humano 

e a sua interação com meio ambiente.  

Além da definição extraída do dicionário médico, é interessante expor também o 

conceito de saúde elaborado pela Organização Mundial de Saúde (OMS)37. A OMS 

definiu em sua constituição, elaborada em 1946, de modo geral, saúde não só como a 

ausência de doenças, mas como o perfeito estado de bem-estar social, mental e físico.  

Apesar de ser um conceito considerado moderno para a época em que foi elaborado, 

ele é criticado por diversos motivos, entre os quais, a grande amplitude da definição, a 

dificuldade de se alcançar o completo bem-estar, o que o torna, um tanto utópico e 

também pelo elevado grau de subjetividade em torno do significado do termo “bem-

estar”. 

                                                 
37Os Estados Membros desta Constituição declaram, em conformidade com a Carta das Nações Unidas, 

que os seguintes princípios são basilares para a felicidade dos povos, para as suas relações harmoniosas e 

para a sua segurança; 

A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de 

doença ou de enfermidade.  Informação disponível em: < 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-

Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html > Acesso em: 07 mar. 2018 
 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html
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Nesse aspecto, asseveram Marco Segre e Flávio Carvalho Ferraz (1997, online) que 

a concepção de saúde proposta pela OMS, como sendo um completo estado de bem-estar 

físico, mental e social, é até moderno para a época de sua elaboração há 72 anos. Esse 

conceito, entretanto, se mostra irreal e ultrapassado. Diversas outras críticas também 

foram elaboradas em face dele. De tal modo que é relevante apresentar a lição de Maria 

José Giannella Cataldi (2015, p. 47). Na visão da autora, a definição de saúde trazida pela 

Organização Mundial de Saúde é demasiadamente ampla, não estando restrita tão-

somente à ausência de enfermidades físicas ou mentais. Além disso, Cataldi revela ainda 

que o conceito abrange até mesmo a interação da pessoa com o meio ambiente laboral.  

Em consonância com o entendimento dos autores supracitados, revela Daphnis 

Ferreira Souto (2014, p. 18) que não há dúvidas de que o conceito de saúde oferecido pela 

OMS é bastante utópico, tornando, assim, a saúde um bem difícil de ser alcançado, de tal 

maneira que a população inteira, caso a saúde fosse como a OMS prevê, estaria doente.  

Convém por conseguinte, exprimir, também ideação de autores estrangeiros acerca 

do conceito de saúde definido pela Organização Mundial de Saúde. Assim, asseveram 

Evely Boruchovitch e Birgitte R. Mednick (2007, p. 176): 

 

By adding the psychological and social criteria, the authors of the World 

Health Organization concept of health not only acknowledged that health and 

illness are essentially multicausal, but also shifted the focus from a strictly 

medical perspective in which absence of illness was the criteria used to 

evaluate a person’s status. The new view of health,however also presents some 

drawbacks since the qualities of well-being and wellness have not been clearly 

defined yet.38 

 

Percebe-se, com efeito a ideia de que tanto no Brasil, quanto no exterior, há 

doutrinadores que criticam o conceito de saúde elaborado pela OMS. Evely Boruchovitch 

e Birgitte R. Mednick, no entanto, também reconhecem pontos positivos desse conceito, 

como, por exemplo, o fato de que saúde não é, meramente, ausência de doenças, uma vez 

que tanto a ideia de saúde quanto a de doenças são multicausais, de tal forma que uma 

pessoa pode não expressar nenhuma doença ou sintoma  e, ainda assim, ser considerada 

doente, como também, ao mesmo tempo, uma  que possui certa moléstia, mas controla os 

sintomas e se sente bem, pode ser havida como saudável. 

                                                 
38 Tradução livre: Ao adicionar os critérios psicológicos e sociais, os autores do conceito de saúde da 

Organização Mundial de Saúde não apenas reconheceram que a saúde e a doença são essencialmente 

multicausais, mas também mudaram o foco de uma perspectiva estritamente médica em que a ausência de 

doença era o critério usado para avaliar o status de uma pessoa. A nova visão da saúde, no entanto, também 

apresenta algumas desvantagens, uma vez que as qualidades de bem-estar ainda não foram claramente 

definidas. 
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Em relação ao elevado grau de subjetividade no conceito da OMS, acentua Carlos 

Batistella (2007, p.58) que essa definição peca pela ausência de objetividade, o que 

impossibilita a medição do nível de saúde de determinada sociedade, uma vez que não se 

pode extrair dessa definição o que é significa o bem-estar ali previsto e compreender se a 

população pode ser vista como saudável ou doente. 

De fato, a simples leitura do conceito de saúde oferecido pela OMS não deixa claro 

o que seria a saúde no final das contas, pois não há uma definição precisa do que é o 

“bem-estar”. O bem-estar podendo ser compreendido como o preenchimento dos 

requisitos básicos para uma vida digna? Como, por exemplo, aquele ser humano que tem 

um local para morar, acesso à moradia, à saúde, à educação, ao saneamento básico e ao 

lazer, já teria garantido o seu completo bem-estar? Fica a indagação. Lamentavelmente, 

a definição de bem-estar é muito particular para cada ser humano e leva o conceito de 

saúde a graus de subjetividade muito elevados.  

Quanto ao completo estado de bem-estar previsto no conceito de saúde da OMS, 

Christopher Dejours (s/d, online) vai além e afirma “E a segunda crítica a fazer é que, no 

fundo, esse perfeito e completo estado de bem-estar... não existe!”.  

Desse modo, tem-se que o completo estado de bem-estar, além de ser subjetivo, é 

utópico, de tal maneira que o conceito de saúde elaborado pela OMS se torna um tanto 

surreal e impossível de ser alcançado.  No entanto, em relação à utopia do conceito de 

completo bem-estar, deve-se registrar que ela não pode ser vista, apenas, como um ponto 

negativo, mas também como algo positivo, pois representa um ideal a ser buscado, tanto 

pela sociedade, como pelo Estado. Nesse sentir, é interessante exprimir a ideia de utopia 

na visão de Eduardo Galeano, autor uruguaio, o qual defende o argumento que  a utopia 

serve para que a pessoa não pare de caminhar39. Infere-se, assim, que a utopia é útil para 

que poder buscar e alcançar uma vida melhor, sendo assim, ferramenta necessária para o 

progresso, especialmente, em tempos de crise. 

Com efeito, vale a expor a ideia de Moacyr Scyliar acerca das críticas sobre o 

conceito de saúde propagado pela OMS. De acordo com o autor (2007,p. 37), a definição 

concedida à saúde pela OMS é bastante ampla, o que acarretou em uma série de críticas. 

Essas apreciações são de diversas áreas, ou seja, não é uma opinião meramente médica 

que vai de encontro ao propagado pela OMS. Na área médica, muitos veem, esse conceito 

de saúde como algo inatingível. Já na área política, há críticos que apontando que essa 

                                                 
39 Ideia apresentada por Eduardo Galeano em vídeo no Youtube. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3A9NybYZj8 > Acesso em 12 out. 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3A9NybYZj8
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definição poderia motivar abusos por parte do Estado, o qual o utilizaria com o pretexto 

de promover a saúde. 

Apesar das inúmeras críticas, cumpre esclarecer que a definição de saúde feita pela 

OMS, apesar de conter certas atecnias como ficou demonstrado há pouco, não pode ser 

completamente descartada pelos aplicadores do direito, uma vez que servirá como um 

norte para a efetivação do direito à saúde.  

Quanto a esse aspecto, defende Gustavo Henrique de Aguiar Pinheiro (2013, p. 32) 

a noção de que “[...] o conceito de saúde preconizado pela OMS continua política e 

constitucionalmente importante, podendo ser utilizado como uma espécie de categoria 

interpretativa, a ser examinada sempre para a concretude das normas que digam respeito 

à saúde.”. Dessa maneira, é possível chegar à ideia de que o conceito de saúde oferecido 

pela OMS é bastante amplo e até um pouco impreciso, porém, de modo algum, a saúde 

poderá ser vista, simplesmente, como a ausência de doenças.  

Além das definições de saúde exibidas anteriormente, vale analisar também o 

conceito de saúde de acordo com a literatura médica. Assim, é interessante destacar a 

ideia de saúde de por Christopher Dejours (s/d, online): “A saúde é quando ter esperança 

é permitido.”. Nessa perspectiva, pode-se correlacionar a saúde com a utopia vista pelos 

olhos de Eduardo Galeano apresentado há pouco, pois quem tem esperança não pára de 

caminhar. Entende-se que essa é uma visão mais apaixonada do que seria saúde. 

Ainda sobre o conceito de saúde, Christopher Dejours (s/d, online) conclui o 

pensamento afirmando que “[...] a saúde para cada homem, mulher ou criança é ter meios 

de traçar um caminho pessoal e original, em direção ao bem-estar físico, psíquico e 

social.”.  Assim sendo, compreende-se que o conceito de saúde engloba tanto a saúde 

física quanto a mental, ou seja, o ser humano será considerado saudável quando estiver 

bem física e mentalmente do seu modo, pois, como já exposto, a noção de saúde é 

variável. 

Em virtude de o trabalho ser voltado para a análise da saúde mental do trabalhador, 

devem ser feitas ainda algumas observações específicas, tanto sobre a saúde do 

trabalhador, como também acerca da saúde mental. 

 

3.2. Saúde do trabalhador 

 

Em relação à saúde do trabalhador, deve-se dizer, de início, que, conforme 

preleciona Christopher Dejours (2015, p. 15), não se pode falar em saúde do trabalhador 

durante o século XIX, uma vez que, nessa época, as condições de trabalho e do meio 
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ambiente laboral eram tão ruins que os funcionários lutavam para sobreviver. O autor 

assevera, ainda, que não existiam as mínimas condições de higiene nos locais de trabalho, 

o esgotamento físico era tremendo, e tudo isso cooperava para um elevado índice de 

mortalidade. 

De acordo com Edith Seligmann-Silva (2011, p. 35), o primeiro estudo acerca dos 

aspectos psicológicos do trabalho, intitulado de Psychology and industrial efficiency40 , 

somente foi publicado em 1913 em Cambridge, cidade inglesa. Escrito por Munsterberg, 

o livro versava, essencialmente, sobre como aplicar a Psicologia para melhorar a 

produção industrial. 

Com amparo nessa ideia, compreende-se que a saúde do trabalhador, especialmente 

quando se reporta à saúde mental, ainda é um assunto relativamente novo e que sempre 

estará diretamente ligada às condições do meio ambiente de trabalho.  

Nessa perspectiva, é oportuno salientar que, no Brasil, a proteção à saúde do 

trabalhador está diretamente correlacionada ao meio ambiente do trabalho, conforme 

exposto no capítulo imediatamente anterior.  Ressalte-se que a proteção constitucional do 

meio ambiente laboral está prevista no artigo 200, VIII da Constituição Federal, o qual 

prevê que é atribuição do Sistema Único de Saúde cuidar do meio ambiente laboral. 

Salienta-se, também, que na Lei 8.080 de 1990 (“Lei do SUS”) consta expressamente que 

a saúde do trabalhador está incluída no campo de ação do SUS41. 

Em relação ao SUS, lecionam Elizabeth Costa Dias, Raquel Maria Rigotto, Lia 

Giraldo da Silva Augusto, Jacira Cancio, Maria da Graça Luderitz Hoefel (2009, p. 2062) 

que “[...] ele orienta práticas de saúde que buscam religar o conhecimento fragmentado 

por meio de ações interdisciplinares e intersetoriais, contextualizando o processo saúde-

doença nos ambientes de vida e de trabalho, com a finalidade de concretizar o direito à 

saúde [...]. ”. Assim, tem-se que o SUS é parte fundamental para concretizar a proteção à 

saúde do trabalhador, compreendendo-se melhor por que a proteção meio ambiente do 

trabalho está como uma atribuição do SUS.  

Além disso, em outras normas do ordenamento jurídico brasileiro, pode-se 

encontrar diversos dispositivos que versem sobre a proteção à saúde do trabalhador, como 

na própria Constituição Federal, e também na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

que tem capítulo específico sobre saúde e segurança do trabalho. 

                                                 
40 Tradução livre: Psicologia e eficiência industrial. 
41 Previsto na alínea “c” do inciso I do artigo 6º da Lei 8.080 de 1990. “Art. 6º Estão incluídas ainda no 

campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): I - a execução de ações: [...] c) de saúde do 

trabalhador; [...]”. 
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No tocante à saúde do trabalhador no campo internacional, a Convenção 155 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), na alínea “e” do artigo 3º, prevê que o 

termo saúde, em relação ao trabalho, abrange não só a ausência de doenças, mas também 

os elementos físicos e mentais que afetam a saúde do empregado e estão diretamente 

ligados com a segurança e a higiene do trabalho.  

Assim, nota-se que tanto, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) como a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) entendem que a saúde não é só a ausência de 

doenças e, ainda, se percebe que tanto a saúde física como a mental constituem objetos 

de proteção pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).   

Acerca da proteção da saúde do trabalhador em normas internacionais e na 

Constituição Federal, acentua Adriana Calvo (2014, p. 105) que “[...] pode-se inferir que 

a saúde do trabalhador é um direito humano internacional e um direito fundamental 

brasileiro, uma vez que positivado em diversos dispositivos internacionais.”. Desta feita, 

resta evidente que a saúde do trabalhador deve ser objeto de proteção do Estado. 

Em relação ao conceito de saúde do trabalhador, conclui-se que a noção de saúde 

do trabalhador é a mesma de qualquer cidadão, devendo ser abarcada pelo conceito de 

saúde, tanto a saúde física quanto a mental. Em suma, a saúde do trabalhador é como se 

fosse uma espécie da saúde geral. Nessa direção, assevera José Antônio Ribeiro de 

Oliveira Silva (2008, p. 67): “O direito à saúde como gênero, e o direito à saúde do 

trabalhador, como espécie, trata-se de um direito um direito humano. [...] é um direito 

natural de todos os trabalhadores [...].”. 

Convém salientar, ainda, que a saúde do trabalhador tem uma proteção a mais do 

que a saúde geral. Um dos elementos dessa proteção é justamente as normas voltadas à 

saúde e segurança do trabalho. Como exemplo, pode-se mencionar o capítulo V da CLT, 

o qual versa sobre saúde e segurança do trabalho.  

Além das normas próprias voltadas para a proteção da saúde do operário, existem 

também, dentro das empresas, setores específicos voltados para este campo, como é o 

caso do Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – 

SESMT. Ademais do SESMT, existem também as Comissões Internas de Prevenção de 

Acidentes – CIPA. Convém mencionar que tanto o SESMT como a CIPA foram criados 

com o objetivo de reduzir os riscos à saúde e à vida dos operários. Nota-se, com efeito, 

ser tamanha importância da proteção à saúde do trabalhador. 

Acerca dos mecanismos de proteção à saúde do trabalhador, expressam Afonso de 

Paula Pinheiro Rocha e Ludiana Carla Braga Façanha Rocha (2009, p. 9) o fato de que a 

legislação trabalhista brasileira determina que as empresas devem adotar as medidas 
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necessárias para a redução dos riscos no meio ambiente do trabalho. Os autores citam 

como exemplo a elaboração de programas específicos voltados para saúde e segurança do 

trabalhador, como é o caso do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional) e do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais).   

Nestas circunstâncias, entende-se que já existem diversas maneiras de tentar dirimir 

os riscos do exercício das atividades laborais. Essa proteção extra à saúde do operário é 

justificada pelo fato de que o proletário, ao desempenhar suas funções, está mais propenso 

a se acidentar ou apresentar moléstias profissionais, inclusive, enfermidades mentais 

causadas no ou pelo trabalho.  

Dessa maneira, compreende-se ser preciso aprofundar o estudo acerca saúde mental 

do trabalhador, uma vez que esse é o escopo deste trabalho, cujo debate será feito a seguir. 

 

3.2.1 Saúde mental do trabalhador: conceito e observações necessárias 

 

Antes de iniciar a análise acerca da saúde mental do trabalhador, especificamente, 

há de se compreender, em primeiro lugar, o que é a saúde mental de um modo amplo. 

Dessa maneira, tem-se que a definição de saúde mental é inserida no próprio conceito de 

saúde, conforme leciona Bojart (2013, p. 21).  Entende-se que a saúde de modo geral pode 

ser considerada como a soma da saúde física e mental. 

Desse modo, uma vez que o estudo trata da análise da saúde mental, convém 

exprimir o significado de saúde mental. Mostra-se, inicialmente, a lição de Maria Inês 

Assumpção Fernandes (1999, p. 95): “A conceituação em saúde mental é marcada por 

muitos caminhos, cada um deles se oferecendo para instituí-la, mas nenhum deles 

podendo dar conta da liberdade de abstração necessária. [...].”. A partir dessa colocação, 

percebe-se que do mesmo modo que não é fácil conceituar saúde, não será também definir 

um conceito para saúde mental. 

Para iniciar o estudo da definição de saúde mental, expõe-se o previsto em um 

dicionário de Psiquiatria, do mesmo modo que foi feito no módulo anterior, quando restou 

demonstrado o conceito de saúde expresso por um dicionário médico.  

Assim, de acordo o dicionário de psiquiatria (1986, p. 545), a saúde mental é “[...] 

bem-estar psicológico ou ajustamento psicológico adequado, sobretudo na medida em 

que tal ajustamento se harmoniza com padrões aceitos pela comunidade do que devem 

ser as relações humanas [...].”. 

Nota-se que, assim como no conceito de saúde geral elaborado pela OMS, na 

definição de saúde mental expressa há pouco também consta o termo “bem-estar”, o que 
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pode remeter, novamente a uma ideia de subjetividade. Com base nisso é interessante 

conhecer também a definição de saúde mental feita pela OMS. 

A OMS, ao definir a saúde mental, prevê o seguinte: “Mental health is defined as a 

state of well-being in which every individual realizes his or her own potential, can cope 

with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make 

a contribution to her or his community42.” 

Desse modo, entende-se que o conceito de saúde mental elaborado pela OMS, tal q 

como o de saúde, é subjetivo e utópico ao falar do bem-estar.  Pode-se dizer, no entanto, 

que essa definição se correlaciona com a ideação de saúde apresentada no tópico passado, 

ou seja, a saúde mental não corresponde simplesmente à ausência de enfermidades 

mentais, mas sim ao fato de o ser humano se sentir bem.  

Convém evidenciar, também, o conceito de saúde mental de acordo com a literatura 

médica. Dessa maneira, leciona Marie Jahoda (1958, online): 

 

Standards of mentally healthy, or normal, behavior vary with the time, place, 

culture, and expectations of the social group. In short, different peoples have 

different standards. Mental health is one of many human values; it should not 

be regarded as the ultimate good in itself. No completely acceptable, all-

inclusive concept exists for physical health or physical illness, and, likewise, 

none exists for mental health or mental illness.43  

 

Nesse sentido, a definição de saúde vai variar de acordo com o tempo, o local, a 

cultura, conforme expresso no segmento anterior. A saúde mental segue o mesmo rumo, 

ou seja, o seu conceito também é variável.  Nesse sentir, asseveram Maria Luiza Gava 

Schmidt e Edith Seligmann-Silva (2017, p. 109): 

 

[...] saúde mental não pode ser dissociada de dignidade nem de saúde geral. 

E que sempre precisaremos levar em conta o contexto, o momento histórico e 

as especificidades de cada tipo de trabalho/categoria de trabalhador, assim 

como a situação social/condições de vida e trabalho de cada pessoa. (grifo do 

autor) 

 

No tocante à saúde mental, entende-se que esta, assim, como a saúde de modo geral, 

ainda não tem uma definição clara e precisa, dependendo de fatores como época, local e 

                                                 
42 Tradução livre: A saúde mental é definida como um estado de bem-estar no qual cada ser humano percebe 

seu próprio potencial, pode lidar com as tensões normais da vida, pode trabalhar produtiva e 

proveitosamente e é capaz de contribuir para sua comunidade. Informação disponível em: < 

http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/ > Acesso em 09 ago. 2018 
43 Tradução livre: “Os padrões de comportamento mentalmente saudável ou normal variam de acordo com 

o tempo, lugar, cultura e expectativas do grupo social. Em suma, diferentes povos têm padrões diferentes. 

A saúde mental é um dos muitos valores humanos; ele não deve ser considerado como o bem supremo em 

si. Não existe nenhum conceito completamente aceitável e abrangente existe para a saúde física ou doença 

física e, da mesma forma, não existe nenhum para a saúde mental ou doença mental. 

http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/
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condições sociais e políticas para que seja definida. Nesse mesmo entendimento, propala 

Michael Foucalt (2017, p. 186), “[...] o louco não pode ser louco para si mesmo, mas 

apenas aos olhos de um terceiro que, somente este, pode distinguir o exercício da razão 

da própria razão”.  Com procedência nessa citação de Foucalt, pode-se até mesmo dizer 

que a loucura é algo muito particular de cada ser humano, sendo assim, ainda mais difícil 

é elaborar conceito único de saúde mental. 

Acerca do conceito de saúde mental, é interessante expor o entendimento de 

Naomar de Almeida Filho, Maria Thereza Ávila Coelho e de Maria Fernanda Tourinho 

Peres (1999, p.123) os quais compreendem que “[...] a saúde mental significa um socius 

saudável; ela implica emprego, satisfação no trabalho, vida cotidiana significativa, 

participação social, lazer, qualidade das redes sociais, equidade, enfim, qualidade de 

vida.”. A partir dessa definição, pode-se extrair duas informações importantes para esse 

escrito. 

A primeira delas é que se pode inferir que o conceito de saúde mental é bastante 

parecido com o de saúde de um modo geral, uma vez que pode ser considerado como 

saudável mentalmente não aquele que não possui nenhum distúrbio mental, mas sim 

aquele que consegue se sentir bem. Nesse sentir, asseveram Paula Cambraia de Mendonça 

Vianna e Sônia Barros (2002, p. 88): “Não podemos reduzir a saúde mental à ausência de 

transtornos psíquicos. A saúde vai mais além.”. Nota-se, com efeito, que o conceito de 

saúde mental é bastante particular, não podendo ser tido como base o homem médio, isto 

porque é cediço o fato de que, naturalmente, existem pessoas psicologicamente mais 

fortes – ou aparentam ser – do que as outras. 

O segundo ponto significante extraído da definição de saúde mental elaborada pelos 

autores Naomar de Almeida Filho, Maria Thereza Ávila Coelho e Maria Fernanda 

Tourinho Peres, é o fato de que a saúde mental, de modo amplo, está diretamente ligada 

ao trabalho, a como o trabalhador se sente no meio ambiente onde desenvolve funções, 

sendo de fundamental importância a proteção à saúde mental do trabalhador. 

 Destarte, passa-se à análise da saúde mental do trabalhador. De início, deve-se 

compreender que a saúde mental do trabalhador tem o mesmo conceito de saúde mental, 

sendo que voltada é especificamente para aqueles que trabalham. 

Sobre a saúde mental dos trabalhadores, anota Edith Seligmann-Silva (2011, p. 35) 

a ideia de que “O trabalho, conforme a situação, tanto poderá fortalecer a saúde mental 

quanto vulnerabilizá-la e mesmo gerar distúrbios que se expressarão coletivamente e no 

plano individual.”. Com efeito, seguindo o mesmo raciocínio de Edith Seligmann-Silva, 

defende Bojart (2013, p. 21) o ponto de vista de que os transtornos mentais, muitas vezes, 
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são resultados do desequilíbrio do homem e o ambiente em que vive, especialmente, o 

meio ambiente laboral. De tal sorte, se compreende que o meio ambiente laboral poderá 

contribuir tanto para preservação e fortalecimento da saúde mental, como também, de 

outro lado, poderá depreciar a saúde mental do trabalhador.  

Depreende-se, dessa maneira, que a saúde mental do trabalhador poderá ser 

gravemente afetada por agentes poluidores do meio ambiente laboral, inclusive práticas 

abusivas, tanto em decorrência das normas da empresa como também por condutas de 

superiores hierárquicos ou de colegas de trabalho, como é o caso do assédio moral, que 

será estudado no módulo a seguir. Ailana Santos Ribeiro e Cláudio Jannotti da Rocha 

(2016, p. 1209) propalam que, atualmente, em decorrência da gestão por meio do estresse, 

ou seja, a condução da atividade empresarial mediante condutas contrárias à dignidade 

humana, é cada vez mais comum o adoecimento mental dos trabalhadores. Infere-se, 

assim, que é imprescindível falar sobre a saúde mental do trabalhador. 

Um ponto significativo em relação à saúde mental que merece ser analisado é o fato 

de que os sintomas dos distúrbios psíquicos são mais difíceis de se identificar de imediato, 

uma vez que as intercorrências psíquicas não exibem sintomas, muitas vezes, visíveis ao 

primeiro olhar, como também alguns sintomas são confundidos com doenças físicas. 

Muitas vezes, esses sintomas são escondidos pelo enfermo, uma vez que a falta de 

saúde pode ser vista como uma incapacidade, principalmente quando se trata da saúde 

mental e quando atrapalha a vida profissional do enfermo. 

Essa vergonha sentida pelo ser humano em relação às doenças e, especialmente, no 

tocante aos transtornos mentais, é ainda maior quando a pessoa está inserida em um 

ambiente de trabalho onde é assediada moralmente. 

É oportuno destacar, também, a noção que o assédio moral é um grande causador 

de embaraço no meio ambiente laboral, isto porque a vítima, na maioria das vezes, se 

sente tão humilhada pelo assediador que começa a pensar que se falar algo sobre o assédio 

será ainda pior. Esse tipo de comportamento dificulta, ainda mais, a identificação do 

assédio moral. Convém mencionar, ainda, que a prática do assédio moral pode ocasionar 

sérios danos à saúde mental do trabalhador, motivando doenças da psique. De tal forma 

que é acrescentada à vergonha sentida pelo assédio o embaraço em relação à enfermidade 

mental. 

 Nesse sentido, acerca da vergonha trazida pela doença no meio ambiente do 

trabalho, expõe Christopher Dejours (2015, p. 41): “[...] a ideologia da vergonha erigida 

pelo subproletariado não visa a doença enquanto tal, mas a doença enquanto impedimento 

ao trabalho.”. Comumente, as pessoas vão trabalhar ainda que doentes, para não 
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aparentarem ser descompromissadas, justamente em virtude de a visão de que a doença é 

vista como uma espécie de impedimento ao desenvolvimento das atividades, como se 

fosse possível escolher quando uma enfermidade vai surgir.  

Nesse aspecto, é relevante expor a observação de Christophe Dejours (s/d, online): 

 

Não é anormal estar cansado, estar com sono. Não é, talvez, anormal ter uma 

gripe e aí vê-se que vai longe. Pode até ser que seja normal ter algumas 

doenças. O que não é normal é não poder cuidar dessa doença, não poder ir 

para a cama, deixar-se levar pela doença, deixar que as coisas sejam feitas por 

outro durante algum tempo, parar de trabalhar durante a gripe e depois voltar. 

 

Assim, há de se entender que a saúde física e mental do trabalhador necessita ser 

protegida ainda mais, porque o surgimento de enfermidades ainda causa certo estigma 

social.  

Diante da necessidade de proteção à saúde mental do trabalhador, salienta-se que 

os estudos nessa área, auferem relevância em razão do aumento do número de casos de 

pessoas que expressam problemas psicológicos. Nesse sentido, é oportuno destacar o 

pensamento de Christophe Dejours (2015, p. 26): “[...] de alguns anos para cá, sente-se 

por todas as partes uma nova força: a luta operária pela saúde mental está hoje iniciada, 

mesmo se sua elaboração continua balbuciante.”. 

Em consulta ao sítio eletrônico da OMS, a informação acerca do número estimado 

de pessoas doentes, somado ao prejuízo causado na economia, é chocante.  De acordo 

com a OMS, mais de 300 milhões de pessoas sofrem com a depressão e outras milhares 

estão acometidas com distúrbios gerados pela ansiedade. Estima-se que esses transtornos 

custam à economia mundial cerca de 1 trilhão de dólares por ano44. 

O impacto negativo das doenças mentais é tamanho que a OMS, em 2013, criou um 

plano para cuidar especificamente da saúde mental, o Mental Health Action Plan 2013-

202045. Esse plano tem quatro grandes objetivos: liderança e governança mais eficazes 

para a saúde mental; a prestação de serviços abrangentes e integrados de saúde mental e 

assistência social em contextos comunitários; implementação de estratégias de promoção 

e prevenção; e fortalecimento dos sistemas de informação, evidências e pesquisas. 

Sobre o Mental Health Action Plan 2013-2020, Shekhar Saxena, Michelle e Funk 

Dan Chisholm (s/d, online) afirmam que:  

 

                                                 
44 Informação disponível em: < http://www.who.int/mental_health/in_the_workplace/en/ > Acesso em 09 

ago. 2018 
45 Esse plano pode ser consultado livremente por completo por meio do acesso ao seguinte endereço: < 

http://www.who.int/mental_health/action_plan_2013/bw_version.pdf?ua=1 >  

http://www.who.int/mental_health/in_the_workplace/en/
http://www.who.int/mental_health/action_plan_2013/bw_version.pdf?ua=1
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The vision of the Plan is ambitious: a world in which mental health is valued 

and promoted, mental disorders are prevented and in which persons affected 

by these disorders are able to access high quality, culturally appropriate 

health and social care in a timely way to promote recovery and exercise the 

full range of human rights to attain the highest possible level of health and 

participate fully in society free from stigma and discrimination.46 

 

Não há como descordar da opinião supracitada, pois o plano da OMS é bastante 

audacioso, seja por tocar em um tema tão sensível quanto à saúde mental, buscando a sua 

promoção e valorização, como também pelo fato de propor que as pessoas com 

enfermidades mentais sejam vistas pela sociedade sem o olhar crítico daqueles que os 

estigmatizam. 

Assim, percebe-se o quanto é urgente cuidar dos distúrbios mentais, uma vez que 

se não fosse um tema de tamanha relevância não existiria um plano específico na 

contextura mundial para a saúde mental. Após essa explanação acerca do conceito de 

saúde mental e de como o seu estudo e proteção são necessários para a efetivação dos 

direitos protetivos, é importante compreender como a saúde mental é vista no Brasil. 

 

3.3 Saúde mental no Brasil: enredo histórico e evolução 

 

O estudo da saúde mental no Brasil é interessante para este trabalho para que se 

possa melhor compreender como essa temática é cuidada no País e de que modo é possível 

melhorar as condições de vida e de trabalho daqueles que sofrem ou podem sofrer com 

algum distúrbio mental. 

Assim, inicialmente, de acordo com Eliane Maria Monteiro da Fonte (2012, online), 

“A loucura só vem a ser objeto de intervenção por parte do Estado no início do século 

XIX, com a chegada da Família Real ao Brasil, depois de ter sido socialmente ignorada 

por quase trezentos anos.”.  

Extrai-se, desse modo, a ideia de que o assistencialismo do Estado na saúde mental, 

ao ser comparado com a saúde de modo geral e também ao de outros países, foi 

retardatário. Acredita-se que isso tenha ocorrido pelos diversos estigmas sociais que a 

saúde mental traz para a sociedade.  Por muitos anos, os doentes mentais não tiveram 

tratamento adequado por parte do Estado; os ditos como loucos estavam a margem da 

sociedade.  

                                                 
46 Tradução livre: A visão do plano é ambiciosa: um mundo em que a saúde mental é valorizada e 

promovida, os transtornos mentais são prevenidos e as pessoas afetadas por esses transtornos podem ter 

acesso a cuidados sociais de saúde de alta qualidade e culturalmente apropriados de maneira oportuna para 

promover, recuperar e exercer toda a gama de Direitos Humanos para atingir o nível mais alto possível de 

saúde e participar plenamente na sociedade, livre de estigma e discriminação. 
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A história, no entanto, começou a ser modificada em julho de 1841, quando foi 

autorizada a construção do primeiro hospício brasileiro, porém ele somente ficou pronto 

em 1852, tendo, inicialmente, capacidade para 140 pacientes, mas, rapidamente, chegou 

ao número de 40047. Esse aumento da capacidade do hospital demonstra o quão ele era 

necessário para o tratamento das pessoas que tinham algum tipo de enfermidade mental, 

uma vez que, muitas vezes, essas pessoas eram abandonadas por seus familiares e 

acabavam nas ruas ou, quando tinham boas condições sociais, viviam trancadas no 

interior de suas residências. 

 Acerca do primeiro hospício brasileiro, leciona Luiz Salvador de Miranda-Sá Jr 

(2007, pp. 157) que ele “[...] já nasceu moderno, pois seguiu o recém-instituído modelo 

francês e serviu de paradigma para os demais que o seguiram. Era um estabelecimento 

médico voltado para a recuperação dos doentes.”.  Com a criação do primeiro hospício 

brasileiro, pode-se falar também em assistência à saúde mental pelo Estado.  

Após esse pontapé inicial, anos mais tarde, com o advento da República Velha, em 

1889, de acordo com Eliane Maria Monteiro da Fonte (2012, online): “[...] a loucura é 

gradativamente medicalizada e o tratamento psiquiátrico continua a ter como principal 

fundamento o isolamento do louco da vida social.”. O isolamento do doente mental se 

concretiza, ou, ainda mais, por meio da criação dos hospícios, uma vez que lá o contato 

com a sociedade era mínimo, sendo feito somente com os trabalhadores do local e com 

algumas visitas. 

A propósito de a internação dos doentes mentais, assevera Andréa Valente Heidrich 

(2007, pp. 73-74) que a denominada “grande internação brasileira”, ou seja, o momento 

em que são criados os hospícios e que os tidos como loucos são internados lá, foi iniciado, 

cerca de três séculos depois da Europa, mas tendo a mesma intenção, que era a de excluir 

do convívio social os doentes mentais. Essa ideia de retirar da sociedade aquele que era 

considerado louco advém do princípio do isolamento formulado por Esquirol, psiquiatra 

francês.  Percebe-se, dessa maneira, que o modo de cuidar dos ditos “loucos” no Brasil 

foi exportada de países europeus.  

Sobre de o princípio do isolamento criado por Esquirol, leciona Vera Portocarrero 

(2002, p. 43-44) que, de acordo com o formulado por Esquirol, “[...] a possibilidade de 

êxito esse tipo de tratamento depende do afastamento do louco num espaço que o separa 

das causas de sua loucura, inscritas na sociedade e principalmente na família [...].”. Tanto 

é que, nesse sentido, acentua Michel Foucault (2006, p. 127) que, naquela época, os 

                                                 
47 Informações disponíveis em: < http://revistapesquisa.fapesp.br/2018/01/16/aos-loucos-o-hospicio/ > 

Acesso em 13 ago. 2018 

http://revistapesquisa.fapesp.br/2018/01/16/aos-loucos-o-hospicio/
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hospitais psiquiátricos eram vistos como uma verdadeira “máquina de cura” das doenças 

mentais.  Assim, infere-se que a criação dos hospícios está diretamente ligada à ideia de 

exclusão.  

Ainda sobre a exclusão do doente mental da sociedade e consequente perda da 

liberdade, leciona Paulo Amarante (1995, online): 

A doença mental, objeto construído há duzentos anos, implicava o pressuposto 

de erro da Razão. Assim, o alienado não tinha a possibilidade de gozar da 

Razão plena e, portanto, da liberdade de escolha. Liberdade de escolha era o 

pré-requisito da cidadania. E se não era livre não poderia ser cidadão. Ao asilo 

alienista era devotada a tarefa de isolar os alienados do meio ao qual se atribuía 

a causalidade da alienação para, por meio do tratamento moral, restituir-lhes a 

Razão, portanto, a Liberdade 

 

Como se vê, o louco era considerado incapaz, por não ter condições de agir 

racionalmente, de tal sorte que um dos poucos caminhos viáveis para a pretendida cura, 

era a internação.  Acerca da internação do louco, em outro livro, afirma Michel Foucault 

(2017, p. 78) que ela se mostra como um evento decisivo na vida do doente mental e 

daqueles que convivem com ele, pois ali a loucura é vista como incapacidade para a vida 

social e para o trabalho. Vê-se, assim, que o doente mental é, de qualquer modo, visto 

como, antes de tudo, um incapaz.  

Em relação ao tratamento concedido aos doentes mentais e os manicômios, 

asseveram Andréa Noeremberg Guimarães, Letícia de Oliveira Borba, Liliana Muller 

Larocca e Mariluci Alves Maftum (2013, p. 362) “[...] ao longo dos anos, a assistência 

psiquiátrica esteve atrelada ao tratamento restrito ao interior dos grandes hospícios, com 

internação prolongada e manutenção da segregação do portador de transtorno mental do 

espaço familiar e social.”. 

Nota-se que o portador de uma doença mental é estigmatizado desde antes do início 

da assistência concedida pelo Estado e assim permanece, uma vez que a maior parte dos 

tratamentos partia da exclusão do enfermo da vida em sociedade por meio da internação 

dos doentes mentais em manicômios. Conclui-se, assim, que, além de ser estigmatizado 

por sua enfermidade, o doente mental não tinha liberdade. 

Ainda sobre o internamento do doente mental e o tratamento, contudo, quase que 

exclusivamente realizado em hospícios, adverte Michel Foucault (2017, p. 83) que o 

fenômeno da grande internação, ou seja, a maciça criação de hospícios, especialmente, 

na Europa, não pode ser visto somente como algo negativo, uma vez que o internamento 

aproximou personagens e culturas que jamais haviam se cruzado.  Percebe-se, assim, que, 

apesar de estimular a exclusão social do louco, o internamento também foi responsável 

por avanços médicos e científicos na área da psiquiatria. 
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Desta feita, é preciso continuar a análise histórica para entender como se deu a 

evolução da saúde mental no Brasil. Assim, ressalta-se que um marco para o estudo 

acadêmico da Psiquiatria foi a criação da revista Archivos Brasileiros de Psychiatria, 

Neurologia e Sciencias Affins por Juliano Moreira, em 1905. Nessa revista, foram 

publicados inúmeros artigos científicos visando ao estímulo aos estudos psiquiátricos e 

também a sua difusão.  Acerca da revista para o conhecimento médico sobre as doenças 

mentais, aduz Juliana Garcia Pacheco (2009, p. 106): “A ampliação e divulgação do 

pensamento psiquiátrico, aliado aos interesses do Estado levaram à criação da Sociedade 

Brasileira de Psiquiatria, Neurologia e Medicina-legal em 1907 e à autonomia da 

Psiquiatria enquanto especialidade médica em 1912.”. 

Desse modo, compreende-se que a Psiquiatria, no século XX, já estava evoluindo, 

ao emergir como especialidade médica singular, fazendo, assim, com que os doentes 

mentais tivessem mais atenção como pacientes. A evolução da Psiquiatria e dos cuidados 

médicos, inclusive com os trabalhadores, continuou a sua ascensão no decorrer dos anos 

seguintes, como será demonstrado no decorrer do trabalho. 

Já no final da República Velha48, por volta dos anos de 1920, surgiram algumas 

regulamentações sobre o direito à saúde, entre elas, a primeira lei que versava sobre 

acidentes de trabalho4950.  É interessante observar que, ao consultar essa lei, já existia a 

previsão da “alienação mental”, ou seja, um problema de cunho psicológico como 

acidente de trabalho. A previsão está expressa no artigo 9º, alínea a51, do Decreto nº 

13.498 de 1919 

Nesse período dos anos 1920, destacam-se também duas leis acerca da saúde 

mental: o Decreto nº 14.831, de 192152, o qual aprovou o regulamento do manicômio 

                                                 
48 A “República Velha” compreende o período de 1889 a 1930. 
49 A primeira Lei sobre acidentes de trabalho foi o Decreto nº 13.498, de 12 de março de 1919. Acerca 

desse decreto, é interessante expor a opinião de Ricardo Spinosa (s/d, online) “Tal decreto veio a previr a 

obrigatoriedade pela reparação aos danos decorrentes dos infortúnios laborais, adotando como tese a teoria 

do risco profissional, na qual surge para o empregador o dever de reparação em razão de este dispor de 

benefícios e lucros advindos das atividades laborativas, devendo então responsabilizar-se por qualquer risco 

que esta possa a acarretar ao seu empregado.”. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2008-jun-

13/evolucao_historica_lei_acidente_trabalho > Acesso em 16 ago. 2018 
50 É possível consultar o decreto no sítio eletrônico: < http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-

1919/decreto-13498-12-marco-1919-525749-publicacaooriginal-1-pe.html > Acesso em 16 ago. 2018 
51 Art. 9º São casos de incapacidade total e permanente: 

 a) alienação mental incuravel: 
52 É possível consultar o decreto no sítio eletrônico: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-

1929/decreto-14831-25-maio-1921-518290-publicacaooriginal-1-pe.html > Acesso em 16 ago. 2018 

https://www.conjur.com.br/2008-jun-13/evolucao_historica_lei_acidente_trabalho
https://www.conjur.com.br/2008-jun-13/evolucao_historica_lei_acidente_trabalho
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-13498-12-marco-1919-525749-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-13498-12-marco-1919-525749-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-14831-25-maio-1921-518290-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-14831-25-maio-1921-518290-publicacaooriginal-1-pe.html
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judiciário, e o Decreto nº 5148-A de, 192653, que reorganizou a assistência aos psicopatas 

no Distrito Federal. 

Um pouco mais à frente, nos anos de 1930, com o final da República Velha e o 

início da Era Vargas54, foram implementadas mais políticas sociais no País. Acerca desse 

fato, propala Andréa Valente Heidrich (2007, p. 86) que os estudiosos veem a Era Vargas 

como o marco em que as políticas e os direitos sociais passaram a ser efetivados no Brasil.  

Nesse período, exatamente no ano de 1934, foi promulgado o Decreto nº 24.55955, 

o qual dispunha sobre “[...] a profilaxia mental, a assistência e proteção á pessôa e aos 

bens dos psicopatas, a fiscalização dos serviços psiquiátricos e dá outras providências.”. 

Nota-se aí um grande avanço para o direito daqueles que eram considerados como loucos, 

uma vez que eles passaram a ter tratamento e proteção legal, como se observa pela simples 

leitura do artigo 1º do referido Decreto. 

Passando para os anos de 1960, convém abordar um pouco sobre o processo de 

privatização dos hospitais e das clínicas que tratam da saúde mental da população. Sobre 

essa mercantilização da saúde mental, acentua Juliana Garcia Pacheco (2009, p. 118) “[...] 

a psiquiatrização da cultura brasileira conseguiu se estabelecer, tendo como 

consequências a transformação da loucura, em pouco tempo, em um “negócio altamente 

rentável”.”.  

Sobre o processo de privatização dos hospícios e das clínicas de saúde mental, 

assevera Eliane Maria Monteiro da Fonte (2012, online) que “Foram os governos 

militares que consolidaram a articulação entre internação asilar e privatização da 

assistência, com a crescente contratação de leitos nas clínicas e hospitais psiquiátricos 

conveniados, que floresceram rapidamente para atender a demanda.”. A autora denomina 

esse movimento de privatização/mercantilização da saúde mental de a “indústria da 

loucura”. 

A possibilidade de mercantilização da saúde mental se mostra como um modelo de 

negócio atraente, uma vez que os custos dos tratamentos médicos e psicológicos, como 

gastos com internação e medicamentos, eram e ainda são elevados.  Cabe esclarecer que 

as instituições privadas responsáveis pela saúde mental em pouco ajudaram a melhorar a 

                                                 
53 É possível consultar o decreto no sítio eletrônico: < http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-

1929/decreto-5148-a-10-janeiro-1927-563139-publicacaooriginal-87269-pl.html  > Acesso em 16 ago. 

2018 
54 A “Era Vargas” corresponde ao período em que Getúlio Vargas esteve no poder que foi de 1930 a 

1945. 
55 É possível consultar o decreto no sítio eletrônico: < http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-

1939/decreto-24559-3-julho-1934-515889-publicacaooriginal-1-pe.html > Acesso em 16 ago. 2018 

 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-5148-a-10-janeiro-1927-563139-publicacaooriginal-87269-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-5148-a-10-janeiro-1927-563139-publicacaooriginal-87269-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24559-3-julho-1934-515889-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24559-3-julho-1934-515889-publicacaooriginal-1-pe.html
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situação dos hospitais psiquiátricos, acerca desse aspecto, revela Juliana Garcia Pacheco 

(2009, p. 118) que, apesar da grande multiplicação dos hospitais e clínicas privadas 

voltadas para o cuidado da saúde mental da população, conveniadas ao Estado, e do alto 

gasto do governo com as referidas clínicas e hospitais, ainda assim, não se encontram um 

atendimento de boa qualidade, porque inexistia qualquer tipo de fiscalização ou de sanção 

contra os que não estavam prestando o atendimento psiquiátrico de forma correta. 

Essa mercantilização da saúde mental, em conjunto com os péssimos serviços 

prestados e o grande movimento social e político da época culminou em uma série de 

movimentos em busca da proteção da saúde. De tal maneira,  em 1978 iniciou, no Brasil, 

o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM). Acerca do movimento, 

esclarecem David Victor Emmanuel-Tauro e Daniel Acosta Lezcano Foscaches (2018, p. 

92) ao exprimirem que: 

 

[...] o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), 

impulsionado por trabalhadores da área que visavam à reforma da assistência 

psiquiátrica no país, de uma forma diferente de propostas anteriores, as quais 

tinham como objetivo transformações eminentemente técnicas. [...] o MTSM 

gerou críticas ao saber psiquiátrico e a certa postura diante da doença mental, 

produzindo novas iniciativas práticas e teóricas de transformação e permitindo 

o surgimento de novas questões nessa área. 

 

Dessa maneira, expõem Juarez Pereira Furtado e Rosana Onocko Campos (2005, 

p. 110): “ [...] o Movimento da Reforma Psiquiátrica no Brasil surge no contexto das lutas 

pela redemocratização do país, a partir do Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental 

(MTSM), no final dos anos 1970, que dará origem mais tarde ao Movimento da Luta 

Antimanicomial.”.  

O MTSM dever ser visto como um marco para a Reforma Psiquiátrica do Brasil, 

pois é em procedência nele que são feitas denúncias contra a violência nos manicômios e 

também em face da alta “mercantilização” da loucura.  Assim, compreende-se que a 

Reforma Psiquiátrica foi e ainda é um movimento que busca mudar o modo como a saúde 

mental era vista e tratada no País. Ela tinha como um de seus objetivos a melhoria das 

condições dos doentes mentais e também daqueles que trabalhavam com os doentes.  

Juliana Garcia Pacheco (2009, p. 120) define a Reforma Psiquiátrica como “[...] 

uma busca de uma outra forma de olhar, escutar e tratar a loucura, decorrente de um 

processo histórico de questionamentos e reelaborações das concepções e práticas 

psiquiátricas clássicas.”.  Um pouco mais adiante, no mesmo livro, a autora (2009, p. 146) 

revela ainda que o ponto principal da Reforma Psiquiátrica brasileira era justamente a 

“[...] necessidade de (re) construção da cidadania do doente mental.”. 
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Desde o Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM) que culminou 

no início da Reforma Psiquiátrica, outros movimentos também surgiram, como é o caso 

do Movimento Antimanicomial, em 1987, que lutava pela inclusão dos doentes mentais 

na sociedade e por melhorias nos tratamentos da saúde mental. O lema desse movimento 

era “Por uma sociedade sem manicômios”. Assim, nota-se que tanto o MTSM como o 

Movimento Antimanicomial tinham como ideia base a melhoria nas condições de vida e 

de tratamento dos doentes e dos profissionais que deles cuidavam.  

É oportuno expor que, de acordo com Paulo Amarante (1995, online), esses 

movimentos buscavam integrar também a sociedade nas causas que defendiam. Acerca 

da Reforma Psiquiátrica e a de participação da sociedade, se expressam Juarez Pereira 

Furtado e Rosana Onocko Campos (2005, p.111) que a: 

 

[...] Reforma Psiquiátrica priorizou o estabelecimento de articulações 

intersetoriais, a inclusão de familiares e usuários e toda uma sorte de fóruns, 

associações, manifestações públicas, que em muito contribuíram para que a 

iniciativa viesse a extrapolar o setor de saúde, contando com a decisiva adesão 

de outros segmentos da sociedade. 

 

É relevante esclarecer entender-se que o MTSM e a Reforma Psiquiátrica ainda 

permanecem ativas no Brasil, sendo responsáveis, direta ou indiretamente, por muitos 

avanços sociais e políticos ligados à saúde mental.  Assim, há de se compreender que a 

Reforma Psiquiátrica não pode ser visualizada como evento único, mas sim como 

movimento social que constantemente busca melhorar as condições dos doentes mentais, 

de seus familiares e dos profissionais que trabalham na área da saúde mental. 

Tendo em mente a ideia de que a Reforma Psiquiátrica ainda não terminou, deve-

se continuar o estudo acerca da evolução histórica da saúde mental. De tal maneira, com 

o passar dos anos e as revoluções políticas e sociais, avalia-se, nesse momento, como 

restou previsto na Constituição Federal de 1988, também conhecida como a Constituição 

Cidadã, o direito a saúde, inclusive a saúde mental. 

No concernente à previsão constitucional do direito à saúde, preleciona Ingo 

Wolfgang Sarlet (2006, p. 5) que a Carta Magna de 1988 foi a primeira Constituição 

Federal brasileira a trazer expressamente o direito à saúde, estando previsto de modo 

genérico no artigo 6º em conjunto com os demais direitos sociais e de forma expressa em 

outros dispositivos constitucionais. 
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O direito à saúde está resguardado expressamente no artigo 196 da Carta Magna56, 

o qual garante que a saúde é direito de todos e dever do Estado.  Veja-se que, ao afirmar 

que a saúde é direito de todos, não cabe nenhuma exclusão, ou seja, os ditos “loucos” 

também têm direito à saúde promovido pelo Estado. 

Acerca da previsão constitucional do direito à saúde, explana Laís de Oliveira 

Penido (2011, p. 214) que a Lei Maior estabelece, em seu artigo 6º, a saúde como direito 

social, previsto na parte referente aos direitos e garantias fundamentais, sendo, assim, de 

soberana importância ações e serviços direcionados para a promoção da saúde. 

Por ser oportuno o momento, revela-se que a Constituição Federal de 1988 não traz 

um conceito definido de saúde. Sobre esse aspecto, expõe Moacyr Scyliar (2007, p. 39): 

 

Por causa disso, nossa Constituição Federal de 1988, artigo 196, evita discutir 

o conceito de saúde, mas diz que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 

de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para a promoção, proteção e recuperação”. Este é o princípio que 

norteia o SUS, Sistema Único de Saúde. E é o princípio que está colaborando 

para desenvolver a dignidade aos brasileiros, como cidadãos e como seres 

humanos. 

 

 

Ainda que não traga expressamente, porém, o que é saúde, a Constituição Federal 

de 1998 dá diversos elementos e normas para que seja concretizado o direito à saúde. 

Sobre essa temática, assevera Sueli Gandolfi Dallari (2008, p. 15) que a Carta Magna de 

1988 adotou uma concepção de saúde em que ela não está restrita à ausência de doenças, 

de tal forma que prevê a criação de políticas públicas voltadas para a redução dos riscos 

que possam levar ao aparecimento de enfermidades. Dessa maneira, compreende-se que 

a noção de saúde de que trata a Constituição Federal de 1988 contém a basicamente a 

mesma ideia de saúde apresentada no primeiro tópico deste capítulo.  

Nessa senda, lecionam Ingo Wolfgang Sarlet e Mariana Filchtiner Figueiredo (s/d, 

online) que a Constituição Federal de 1988 “[...] alinhou-se à concepção mais abrangente 

do direito à saúde, conforme propugna a OMS, que ademais de uma noção eminentemente 

curativa, compreende as dimensões preventiva e promocional na tutela jusfundamental.”. 

Logo, entende-se que a proteção e a promoção da saúde devem ser as mais amplas 

possíveis, devendo incluir tanto a saúde física, quanto a mental, não havendo qualquer 

distinção entre as duas, sendo retratadas na Carta Magna simplesmente como “saúde”. 

                                                 
56 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
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Convém registrar o fato de que a proteção à saúde, assim como ao meio ambiente, 

é entendida como um direito-dever, ou seja, é um direito do cidadão e um dever do Estado. 

Essa afirmativa extrair-se da simples leitura do dispositivo constitucional que prevê 

claramente que “A saúde é direito de todos e dever do Estado [...].”.  Acerca desse aspecto 

da saúde como um dever do Estado, acentua Ingo Wolfgang Sarlet (2006, p. 6) que “[...] 

importa considerar que sem o reconhecimento de um correspondente dever jurídico por 

parte do Estado e dos particulares em geral, o direito à saúde restaria fragilizado, 

especialmente no que diz com sua efetivação.”.  Verifica-se, dessa maneira, que é 

essencial entender a saúde como um direito-dever para que se possa garantir sua proteção.  

Dando continuidade ao estudo da evolução histórica da saúde mental no Brasil, 

convém fazer referência a algumas leis infraconstitucionais que surgiram, após a 

promulgação da Constituição Federal e que são importantes para a proteção da saúde 

mental, entre elas destacam-se a Lei do SUS (Lei nº 8.080 de 1990) e a Lei da Reforma 

Psiquiátrica (Lei nº 10.216 de 2001). 

A Lei do SUS dispõe sobre “[...] as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e 

dá outras providências.”. Logo nos primeiros artigos dessa lei, é possível certificar que o 

direito à saúde é também um dever, conforme já exposto. O mais interessante, no entanto, 

é que consta expressamente, no parágrafo 2º do artigo 2º que “O dever do Estado não 

exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”. Dessa maneira, resta 

evidente que a proteção à saúde é não só dever do Estado, mas de todos, especialmente, 

dos empregadores em relação à saúde de seus trabalhadores. 

Em relação à saúde mental, especificamente, a Lei do SUS prevê que as ações ali 

previstas “se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar 

físico, mental e social57.”  

No tocante ao SUS, acentua Juliana Garcia Pacheco (2009, p. 156): “ O SUS abre 

novos caminhos para que se vislumbre a inclusão da população até então considerada 

marginal e indigente, tendo como base o princípio da universalização da assistência à 

saúde.”. Infere-se, ao longo, que os doentes mentais também estão abarcados pelos 

programas do SUS, podendo encontrar na rede pública de saúde opções para os 

tratamentos relacionados à saúde mental. 

                                                 
57 Previsto no parágrafo único do artigo 3º da Lei 8.080 de 1990. “Parágrafo único. Dizem respeito também 

à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à 

coletividade condições de bem-estar físico, mental e social.”. 
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 Dando continuidade à evolução histórica da saúde mental, alcança-se a Lei 10.216 

de 2001, a qual dispõe sobre “[...] a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.”.  Nesse 

tocante, assevera Juliana Garcia Pacheco (2009, p. 161) que a aprovação dessa Lei, 

também conhecida como Lei Paulo Delgado, deu à Reforma Psiquiátrica Brasileira uma 

nova energia. 

Acerca da lei, afiançam Manoel Tosta Berlinck, Ana Cecília Magtaz e Mônica 

Teixeira (2008, p. 22) que ela “[...] redireciona o modelo da assistência psiquiátrica, 

regulamenta cuidado especial com a clientela internada por longos anos e prevê a 

possibilidade de punição para a internação voluntária arbitrária ou desnecessária.”. 

A mencionada lei é considerada um avanço no campo da saúde mental, ainda mais 

no tocante à internação dos pacientes, uma vez que essa passa a ser utilizado como último 

recurso para o tratamento, conforme previsto no artigo 4º58. Percebe-se, assim, que essa 

Lei foi bastante influenciada pelas ideias da Movimento Antimanicomial. 

Outro ponto que é conveniente esclarecer o fato de essa lei demonstrar que a 

Reforma Psiquiátrica Brasileira não ficou para nos movimentos sociais do final dos anos 

1970. Sobre a Reforma, convém indicar a ideação de Manoel Tosta Berlinck, Ana Cecília 

Magtaz e Mônica Teixeira (2008, p. 24): “[...] a Reforma formula, cria condições e institui 

novas práticas terapêuticas visando a inclusão do usuário em saúde mental na sociedade 

e na cultura.”. 

Em virtude de todo o exposto neste capítulo, é notório que o terreno de estudo e de 

proteção da saúde mental vem auferindo, cada vez mais, relevância. Os conceitos quanto 

aos tratamentos estão sendo modificados, assim como, o aumento da publicidade com a 

intenção de diminuir o preconceito contra aqueles portadores de perturbações mentais. 

Em relação aos distúrbios mentais, deve-se compreender que estes podem ter causas 

variadas, desde uma causa química, hereditária e até mesmo ser provocados por situações 

estressantes, entre elas o dia a dia no trabalho, como será abordado nessa pesquisa. 

                                                 
58 Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-

hospitalares se mostrarem insuficientes. 

§ 1o O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio. 

§ 2o O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa 

portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, 

ocupacionais, de lazer, e outros. 

§ 3o É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com 

características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2o e que não assegurem 

aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2o. 
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Acredita-se que a poluição do meio ambiente laboral pode ser prejudicial à saúde 

do trabalhador e acarretar doenças mentais. De tal sorte, é necessário compreender o 

fenômeno da poluição labor-ambiental. 

 

3.4 Poluição labor-ambiental: proposta conceitual 

 

Esse tópico reporta-se à poluição labor-ambiental, correlacionando-a ao fato de que 

o assédio moral deve ser visto como um agente poluidor do meio ambiente laboral, que 

pode ser responsável por graves danos psíquicos aos trabalhadores. Assim, tem-se que, 

no primeiro momento será abordado o conceito de poluição de modo geral, para depois 

se analisar o que é a poluição labor-ambiental. 

Desse modo, convém demonstrar, de início, qual é a acepção da palavra “poluição”. 

De acordo com Ney Maranhão (2017, p. 132) o termo “poluição” exprime diversos 

sentidos, podendo ser aplicado em muitas situações da experiência humana, o que 

dificulta sua conceituação. Percebe-se, dessa maneira, que Ney Maranhão vê a poluição 

de uma maneira bastante ampla, de tal sorte que se torna um tanto mais complicado 

encontrar uma só definição. 

Em busca desse conceito, é prudente consultar um dicionário, do mesmo modo que 

foi feito quando foram estabelecidos os conceitos de saúde e de saúde mental. Assim, ao 

compulsar o dicionário online Michaelis, verifica-se que o significado de poluição é o 

“Ato ou efeito de poluir” ou também a “Degradação de qualquer ambiente provocada por 

poluente”59. Então, compreende-se que a poluição depende de uma ação humana para 

existir e também que ela é entendida como uma modalidade de degradação ambiental. 

Exposto o conceito geral de poluição, deve-se compreender o conceito jurídico do termo. 

Acerca do tema, Paulo Affonso Leme Machado (2015, p. 604) propala que, 

inicialmente, se buscou conceituar a poluição das águas, por meio do Decreto nº 50.877 

de 196160, o qual definiu poluição como “ [...] qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas das águas, que possa importar em prejuízo à saúde, à segurança e  

bem-estar das populações  [...].”.  Percebe-se, pois, que, desde as primeiras lições acerca 

do que seria a poluição, ela está diretamente relacionada a saúde, segurança e ao bem-

estar da sociedade e, consequentemente, dos trabalhadores. 

                                                 
59 Informação disponível em: < http://michaelis.uol.com.br/busca?id=BVxXy > Acesso em 18 ago. 2018 
60 É possível consultar o decreto no sítio eletrônico: < http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-

1969/decreto-50877-29-junho-1961-390520-publicacaooriginal-1-pe.html > Acesso em 17 nov. 2018 

http://michaelis.uol.com.br/busca?id=BVxXy
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-50877-29-junho-1961-390520-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-50877-29-junho-1961-390520-publicacaooriginal-1-pe.html
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Nessa direção, ensina Talden Farias (2009, p. 178) que a poluição, em seu aspecto 

jurídico, pode ser considerada como a transformação dos elementos físicos, químicos, 

biológicos ou sociais que causam prejuízos ao meio ambiente e ao bem-estar social. O 

autor destaca, ainda, que existem vários tipos de poluição, citando como exemplos as 

poluições sonora, visual, nuclear, entre outras. Vê-se que, novamente, se entende a 

poluição como algo prejudicial à saúde e ao bem-estar. 

Cabe examinar também o que a legislação brasileira, mais recente, entende por 

poluição. Dessa maneira, tem-se que a Lei nº 6.938, de 1981, que instituiu a Política 

Nacional do Meio Ambiente (PNMA), prevê em seu artigo 3º que a poluição é a 

degradação do meio ambiente que direta ou indiretamente prejudica a saúde, a segurança 

e o bem-estar da população, criando condições desfavoráveis ao desenvolvimento de 

atividades sociais e econômicas e que afetem negativamente a biota e o meio ambiente. 

Ao se ler o artigo citado, infere-se que há diversas modalidades de poluição, sendo 

bastante ampla essa ideia. Sobre o conceito de poluição trazido pela PNMA, assevera 

Paulo Affonso Leme Machado (2015, p. 605) que na definição prevista na referida lei são 

protegidos diversos aspectos do meio ambiente, desde os elementos inerentes da própria 

natureza, como a fauna, a flora e a biota, como também os produzidos pelos indivíduos, 

como o meio ambiente cultural.  

Nesse aspecto, revela Ney Maranhão (2017, p. 162) que a Política Nacional do Meio 

Ambiente ampliou o significado jurídico de poluição, sendo um passo importante para a 

defesa do meio ambiente, pois o aumento do conceito de poluição implica, também, a 

expandir a definição de meio ambiente e, consequentemente, incrementa a proteção 

jurídica ao meio ambiente saudável.  

Acerca do conceito de poluição, é interessante trazer o entendimento do doutrinador 

estrangeiro, Preeti Saxena (2009, p. 481), ao referir que “The concept of pollution is 

currently a crucial issue. [...] Conception of pollution ranges from dust and mud to the 

nuclear fallout from atomic weapons.”61.  

Nessa perspectiva, constata-se que tanto no Exterior como no Brasil, conceituar 

poluição é um tanto complicado, uma vez que diversas ações podem ser consideradas 

como poluidoras do meio ambiente. No entanto, a ampliação do conceito de poluição é 

benéfica para a proteção ao meio ambiente geral e, por conseguinte, ao meio ambiente 

laboral. Não fosse assim, seria impraticável elaborar a existência dos mais variados tipos 

de poluição, entre elas as quais a da poluição do meio ambiente do trabalho. 

                                                 
61 Tradução livre: O conceito de poluição é atualmente uma questão crucial. [...] Concepção de poluição 

varia de poeira e lama para a precipitação nuclear de armas atômicas. 
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Dessa maneira, é possível falar em poluição do meio ambiente do trabalho também 

denominada de poluição labor-ambiental. De modo geral, a poluição labor-ambiental é a 

degradação do meio ambiente do trabalho, por meio da ação humana, que pode ser fruto 

de agentes físicos, químicos, biológicos ou humanos, como nos casos de assédio moral.  

Nesta senda, assegura Guilherme Guimarães Feliciano (2006, p. 134 e 135) que o 

meio ambiente de trabalho equilibrado deve estar de acordo com o previsto nas normas 

técnicas de Medicina e Segurança do Trabalho no tocante à ergonomia laboral para 

garantir a sadia qualidade de vida; mas não é só, pois se deve entender que a ergonomia 

abrange também a saúde mental do trabalhador.  

Nesse ínterim, convém salientar o ensinamento de Ney Maranhão (2017, p. 234): 

[...] poluição labor-ambiental é o desequilíbrio sistêmico no arranjo das 

condições de trabalho, da organização do trabalho ou das relações interpessoais 

havidas no âmbito do meio ambiente laboral que, tendo base antrópica, gera 

riscos intoleráveis à segurança e à saúde física e mental do ser humano exposto 

a qualquer contexto jurídico-laborativo – arrostando-lhe, assim, a sadia 

qualidade de vida (CF, art. 225, caput). 

 

De tal modo se tem claramente que a poluição labor-ambiental deve ser vista de 

maneira ampla, abrangendo tanto os agentes que podem atingir a saúde física, como a 

saúde mental.  Assim sendo, convém apresentar a ideia de poluição labor-ambiental de 

acordo com Paulo Roberto Lemgruber Ebert (2012, online): 

 

Nesse sentido, pode ser caracterizada como poluição labor-ambiental tanto a 

subsistência de um maquinário carente de manutenção adequada que põe em 

risco a segurança e a integridade física dos trabalhadores, quanto o não-

oferecimento de equipamentos de proteção individual/coletiva ou mesmo a 

institucionalização, por parte das empresas, de pressões excessivas sob seus 

funcionários com vistas ao aumento de produtividade ou no fito de obter sua 

adesão a programas de demissão voluntária. 

 

O autor (2012, online) conclui o raciocínio retrocitado, assegurando que qualquer 

prática que prejudique a saúde física ou mental do operário poderá ser classificada como 

um poluidor do meio ambiente do trabalho. 

Por conseguinte, depreende-se que é plenamente possível tratar a prática do assédio 

moral como um agente poluidor do meio ambiente laboral. Então, esclarece Julio Cesar 

de Sá da Rocha (2013, p. 109) que “[...] pode ser criado um meio ambiente de trabalho 

adverso por conta da relação entre os próprios colegas de trabalho [...] determinando uma 

atmosfera abusiva e psicologicamente prejudicial.”.  

Corroborando esse entendimento, afiança Rúbia Zanotelli Alvarenga (2012, p. 

958): “[...] o trabalhador atual está submetido a um ambiente laboral, com características 

completamente competitivas, obrigando-os a também se tornarem muito competitivos, 
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sob pena de não se desenvolverem no local de trabalho.”. Essa extremada disputa entre 

os colegas de trabalho enseja uma série de complicações no dia a dia das empresas, uma 

vez que pode gerar casos de assédio moral e afetar a saúde mental do trabalhador. 

Compreende-se, dessa maneira, que é totalmente possível existir a poluição do meio 

ambiente do trabalho, também chamada de poluição labor-ambiental, por meio de práticas 

abusivas entre os colegas, como é o caso do assédio moral. 

Neste ensaio, conforme já amplamente exposto, busca-se justamente demonstrar 

como o assédio moral pode ser considerado como um agente poluidor do meio ambiente 

do trabalho prejudicial à saúde mental dos trabalhadores. No capítulo seguinte, essa 

relação entre assédio moral e saúde mental ficará ainda mais clara, ao enfrentar a 

indagação principal desta pesquisa. 
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4 O ASSÉDIO MORAL COMO FATOR DE RISCO PARA A SAÚDE MENTAL 

DO TRABALHADOR E A NECESSIDADE DE PREVENÇÃO 

Neste segmento maior, será estudado o assédio moral com o entendimento de que 

ele pode ser considerado um fator de risco para a saúde mental do trabalhador. Dessa 

maneira, será examinado o conceito de assédio, indicando-se os variados tipos de assédio 

moral. Em seguida, será explanado o modo como o assédio moral é um agente poluidor 

do meio ambiente laboral e também de que forma ele é prejudicial ao desenvolvimento 

da empresa. Ao final, serão expressos meios de combate ao assédio moral nas empresas. 

 

4.1 Assédio moral: conceito e alcance 

 

Antes de esboçar o que pode ser considerado como assédio moral, é útil que se 

entenda, conforme relatam Rodolfo Mário V. Pamplona Filho e Renato da Costa L. de 

Goes Barros (2013, p. 950), que o estudo do assédio moral no meio ambiente laboral vem 

despertando bastante interesse, especialmente, nos últimos anos. Esse interesse se dá, 

muito provavelmente, tanto pelo grande aumento de casos de assédio moral como 

também pelas graves consequências que ele ocasiona, seja na área financeira, gerando 

passivo trabalhista para a companhia, seja no campo mais humanitário, atingindo a 

dignidade do trabalhador e ocasionando danos à saúde mental da vítima.  

Apesar do crescente número de estudos acerca do tema, no entanto, é necessário 

dizer-se que, atualmente, ainda não existe nenhuma legislação específica sobre o assédio 

moral no meio ambiente do trabalho, de tal modo que é sob o paradigma do pós-

positivismo que esse escrito é elaborado, especialmente no tocante à definição de assédio 

moral. 

Nesse sentido, expõe Adriana Calvo (2014, p. 67) que apenas uma ideia pós-

positivista poderia balizar a proteção ao trabalhador em face do assédio moral, por meio 

dos princípios jurídicos. É interessante lembrar que, no segundo capítulo desta dissertação 

foi realizado um estudo acerca dos princípios que protegem o meio ambiente do trabalho 

e o empregado, sendo mostrados os postulados mais significativos do Direito Ambiental 

aplicáveis às relações de trabalho. 

Além disso, há de se compreender, entretanto, como ensina com Maria José 

Giannella Cataldi (2015, p. 111), que a prática do assédio moral nas relações trabalhistas 

não é  um elemento novo, podendo-se afirmar, inclusive, que ele subsiste desde quando 

existe o trabalho.   Corroborando esse entendimento, afirma Edith Seligmann-Silva (2011, 



80 

 

 

p. 71) que “A injustiça e o sofrimento no trabalho dominado nada tem de novo.”.  Assim, 

é perceptível o fato de que a prática do assédio moral existe desde os primórdios das 

relações laborais, porém, conforme expresso no início deste capítulo, a sua análise ainda 

é um assunto relativamente novo e que desperta interesses nas mais variadas áreas do 

conhecimento.  

Do mesmo modo que foram explorados alguns conceitos nos capítulos anteriores, 

deve-se fazer o mesmo neste capítulo, no tocante ao assédio moral. Entende-se que o 

estudo dos conceitos é essencial para que se possa compreender de maneira, ao menos, 

satisfatória, o que de fato se pretende proteger ou combater. 

Em vista da busca por um conceito jurídico de assédio moral, convém destacar, de 

início, que variadas são as denominações do assédio moral. Nesse sentido, ensinam 

Liliana Andolpho Magalhães Guimarães e Adriana Odalia Rimoli (2006, online) que 

 

Os termos mobbing, bullying, assédio moral, assédio psicológico ou terror 

psicológico no trabalho têm sido utilizados como sinônimos para definir a 

violência pessoal, moral e psicológica, vertical (ascendente ou descendente) ou 

horizontal no ambiente de trabalho.   

 

Portanto, são diversas as palavras para denominar um só fenômeno, ou seja, todas 

as expressões listadas há pouco são utilizadas para identificar um tipo específico de 

violência no meio ambiente do trabalho.  Isso pode embaraçar um pouco, uma vez que é 

comum a confusão entre as definições das mais variadas formas de violência no ambiente 

de trabalho. No decorrer deste capítulo, no entanto, será oferecido o conceito de assédio 

moral e seus diferentes tipos, afim de que fique clarividente o que pode ser considerado 

como assédio moral. Além disso, é necessário expor ainda que, nesse trabalho, é adotada 

a expressão “assédio moral”, por ser a mais difundida e aceita no Brasil. 

Dos vocábulos em curso, o mais famoso é bullying, de tal modo que se faz 

necessário oferecer sua definição. Dessa maneira, de acordo com Cléo Fante (2005, p. 

28): “Por definição universal, bullying é um conjunto de atitudes agressivas intencionais 

e repetitivas que ocorrem sem motivação evidente, adotado por um ou mais alunos contra 

outro (s), causando dor, angústia e sofrimento.”.   

Asseveram Robin M. Kowalski e Susan P. Limber (2013, p. S13) “Bullying is 

commonly defined as acts of aggression that are repeated over time and that involve a 

power imbalance between the perpetrator and his or her targets.62”. 

                                                 
62 Tradução livre: O bullying é comumente definido como atos de agressão que são repetidos ao longo do 

tempo e que envolvem um desequilíbrio de poder entre o agressor e seus alvos.  
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Infere-se, com efeito, que o bullying é definido como a repetição de atos contra 

determinada pessoa ou grupo de seres humanos que ocasiona abalos psicológicos nas 

vítimas. Muitas vezes, o bullying é visto como algo próprio dos ambientes escolares e 

também de condutas praticadas entre crianças e adolescentes, porém, conforme exposto 

por Janile Lima Viana, Cinthia Meneses Maia e Paulo Albuquerque (2017, p. 302) a 

prática do bullying pode ocorrer também em outros ambientes, inclusive no laboral. Nesse 

sentido, assegura Ana Carolina Brochado Teixeira (2013, p. 190) que a prática do assédio 

moral no meio ambiente laboral é uma maneira de bullying.  

Sendo o assédio moral no meio ambiente do trabalho uma configuração de bullying, 

compreende-se que é possível a utilização, por meio da analogia, de institutos criados 

para combater o bullying. Assim, apesar de não existir legislação específica para este 

tema, é totalmente viável aproveitar a definição de bullying trazida pela Lei 13.185 de 

2015, a qual instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying), para 

conceituar também o assédio moral. De acordo com a referida lei, o bullying é qualquer 

ato de violência  física ou psicológica que ocorre repetidas vezes com a intenção de 

agredir a vítima, abalando seu psicológico63. Desse mesmo modo, poderá ser entendido 

também o assédio moral no meio ambiente do trabalho. 

A promulgação de legislação própria acerca de qualquer tema ressalta a importância 

e a necessidade de estudos acerca dele; assim também é com o assédio moral, que, apesar 

de ainda não ter lei própria para o meio ambiente do trabalho, já se tem para os casos de 

assédio moral em ambientes escolares. De tal sorte, é possível utilizar os conceitos e 

sanções ali previstas, por analogia. 

Sobre a definição de assédio moral, cumpre destacar o conceito externado por parte 

de Regina Célia Pezzuto Rufino (2006, p. 44), a qual entende o assédio moral como a 

prática reiterada de atos contra determinada pessoa com o objetivo de humilhar a vítima. 

Para Valéria de Oliveira Dias (2015, pp. 99 e 100), a caracterização da prática do assédio 

moral abrange uma série de condutas repetidas, não se confundindo com agressões 

pontuais.  É conveniente, pois, trazer ainda a noção de assédio moral de acordo com o 

entendimento de Heinz Leymann (1990, p. 120): 

 

Psychical terror or mobbing in working life means hostile and unethical 

communication which is directed in a systematic way by one or a number of 

                                                 
63 Art. 1º  Fica instituído o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying) em todo o território 

nacional. § 1º  No contexto e para os fins desta Lei, considera-se intimidação sistemática (bullying) todo 

ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado 

por ser humano ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando 

dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. 
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persons mainly toward one individual. There are also cases where such 

mobbing is mutual until one of the participants becomes the underdog. These 

actions take place often (almost every day) and over a long period (at least for 

six months) and, because of this frequency and duration, result in considerable 

psychic, psychosomatic and social misery. This definition eliminates 

temporary conflicts and focuses on the transition zone where the psychosocial 

situation starts to result in psychiatric and/or psychosomatic pathological 

states.64 

 

É interessante observar que, assim como no Brasil, em outros países, o assédio 

moral também denota diversas denominações, como se vê com a citação acima em que o 

autor tanto chama o assédio moral de “psychical terror” que, em tradução livre, significa 

terror psicológico e de “mobbing” que, também em livre tradução, seria assédio moral.  

Acerca do termo mobbing convém mencionar que ele deriva do verbo mob que significa 

atacar. Assim, infere-se que a escolha da palavra mobbing vem justamente da conduta de 

ataque do assediador contra a vítima. 

Demais disso, com amparo nos entendimentos citados anteriormente, compreende-

se que um dos pontos-chave para a caracterização do assédio moral é a repetição da 

conduta, ou seja, um ato isolado de violência não será indicação de ocorrência de assédio 

moral. No entanto, ainda que não seja configurado como assédio moral, deve-se deixar 

claro que qualquer tipo de violência no meio ambiente de trabalho deve ser combatido 

pelo empregador e evitado pelos empregados. 

Em razão disso, conclui Jorge Luiz de Oliveira da Silva (2016, p.62) que “[...] o 

assédio moral nada mais é do que um processo destrutivo, impulsionado por uma série de 

condutas ofensivas e humilhantes, que possui por finalidade primeira aniquilar a 

autoestima e a dignidade da vítima.”. Veja-se que, novamente, a repetição da conduta é 

citada como elemento caracterizador do assédio moral.  

Marie-France Hirigoyen (2001, p. 65) leciona que o assédio moral pode ser visto 

como: “[...] toda e qualquer conduta abusiva manifestando-se sobretudo por 

comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer dano à personalidade, 

à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo seu emprego 

ou degradar o ambiente de trabalho. ”. Nota-se, assim, que as condutas que ocasionam o 

assédio moral são diversas, não estando restritas às palavras proferidas com agressividade 

contra a vítima. 

                                                 
64 Tradução livre: O terror psíquico ou o assédio moral na vida profissional significa comunicação hostil e 

antiética que é dirigida de forma sistemática por um ou um número de pessoas principalmente para um ser 

humano. Há também casos em que tal assédio é mútuo até que um dos participantes se torne o mais fraco. 

Essas ações ocorrem com frequência (quase todos os dias) e por um longo período (pelo menos por seis 

meses) e, por causa dessa frequência e duração, resultam em considerável miséria psíquica, psicossomática 

e social. Esta definição elimina os conflitos temporários e concentra-se na zona de transição, onde a situação 

psicossocial começa a resultar em estados patológicos psiquiátricos e / ou psicossomáticos. 
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Convém mencionar também que, comumente, o assédio moral se caracteriza por 

meio de apelidos e de supostas brincadeiras de mau gosto, o que dificulta, ainda mais, a 

identificação desse fenômeno, isto porque as vítimas, na maioria das vezes, tende a tentar 

relevar, inicialmente, as ofensas, por considerarem que não passam de brincadeiras. 

Sobre esse aspecto, assegura Alice Monteiro de Barros (2013, p.337) que “A 

hostilidade do assediador é percebida, mas alguns, mais distraídos, confundem-na com 

brincadeiras. Não raro o assediador tenta reverter a situação e coloca a vítima como se 

fosse o próprio assediador.”. Nota-se que a identificação da prática do assédio moral pode 

ser um tanto complicada, e esta é mais uma razão que demonstra a importância de se ter 

um conceito claro do que é assédio moral, o que será exposto a seguir. 

Com base nas acepções retrocitadas, pode-se concluir que o assédio moral é 

definido como a prática reiterada de atos violentos contra determinada pessoa ou grupo 

específico de pessoas, com o objetivo de humilhar e ferir psicologicamente a vítima.  

Assim, compreende-se que os elementos essenciais para a caracterização do assédio 

moral são os seguintes: conduta violenta, a qual se traduz por meio de atos que ofendem 

a dignidade da vítima, podendo ser realizada por meio de palavras, gestos ou de qualquer 

outra modalidade, até mesmo, a omissão; repetição dos atos de violência, ou seja, uma 

agressão pontual não será tida como assédio moral; finalidade de denegrir a vítima, o 

objetivo do assediador deve ser o de atingir a honra e a dignidade da vítima. Em resumo, 

esses são os três elementos básicos para a caracterização do assédio moral. 

É oportuno esclarecer que não é necessário um intervalo mínimo para que seja 

configurado o assédio moral. É preciso, apenas, que as condutas sejam repetidas. De tal 

sorte que não importa se a conduta se repete há uma semana ou a um ano: será 

caracterizado o assédio moral.  

Comumente se questiona se há necessidade de comprovação de um dano psíquico 

para que a conduta seja considerada assédio moral. Nesse ponto, o entendimento deste 

escrito é de que inexiste a necessidade de comprovação de dano psíquico, uma vez que o 

abalo psicológico é uma consequência comum do assédio moral e não um elemento. Em 

consonância com esse entendimento, expõe Alice Monteiro de Barros (2013, p. 338) que 

“O conceito de assédio moral deverá ser definido pelo comportamento do assediador e 

não pelo resultado danoso.”. O resultado danoso de que se fala aqui é sobre o dano 

psíquico e não sobre o dano moral.  

É bom que se tenha clara a noção de que o dano psíquico é diferente do dano moral. 

Desse modo, aduz Rodolfo Pamplona (s/d, online) que “[...] o dano psíquico-emocional 

deve ser entendido como consequência natural da violação dos direitos da personalidade 
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da vítima.”.  Acerca do dano psíquico, esclarece Alice Monteiro de Barros (2013, p. 339) 

que: “Ele se configura quando a personalidade da vítima é alterada e seu equilíbrio 

emocional sofre perturbações, que se exteriorizam por meio de depressão, bloqueio, 

inibições, etc.”. Entende-se, portanto, que o dano psíquico se relaciona a um 

acometimento mental, enquanto, para que seja configurado o dano moral não é necessário 

que a pessoa adoeça. Desse modo é totalmente possível que haja dano moral sem existir 

o dano psíquico. 

Ademais disso, a imposição de comprovação do dano poderia acarretar que 

condutas violentas fossem validadas em face dos funcionários que tenham um emocional 

mais resistente. Nesse aspecto, leciona Sônia Mascaro Nascimento (s/d, online) que “[...] 

a efetiva comprovação do dano emocional não poderia ser requisito para a configuração 

do assédio, sob pena de, indiretamente, permitir a ação assediadora com relação aos 

empregados emocionalmente mais resistentes.”.   Nessa esteira, leciona Alice Monteiro 

de Barros (2013, pp. 338 e 339) que “[...] se admitir como elemento do assédio moral o 

dano psíquico, o terror psicológico se converteria em um ilícito sujeito à mente e à 

subjetividade do ofendido.”.  Assim, nota-se que caso, o dano psíquico fosse elemento 

essencial para a configuração do assédio moral, poderia ser criada uma cultura de práticas 

assediadoras em face de funcionários mais fortes da relação de trabalho – o que 

aparentemente são - o que não deve ser validado de maneira alguma! 

Além disso, acerca da vítima, aduz Maria José Gianella Cataldi (2015, p. 111) que 

“A vítima é isolada do grupo sem explicações, passando a ser hostilizada, ridicularizada, 

inferiorizada e desacreditada diante dos pares.”.  Esse tipo de situação fere gravemente a 

saúde mental da pessoa que sofre as agressões, uma vez que, muitas vezes, passa a temer 

o desemprego e sente tanta vergonha, que se cala diante das violências. Isto lembra 

bastante a ideologia da vergonha, comentada no capítulo anterior, em que os empregados 

omitem as enfermidades por vergonha dos colegas. Cumpre ressaltar o fato de que esse 

silêncio diante das condutas violentas fomenta, ainda que indiretamente, as ações 

ofensivas. 

Ainda sobre a vítima, propalam Cinara Invitti Lemos e Suzana da Rosa Tolfo (2015, 

p. 175) que “A vítima é estigmatizada pelo agressor, que cria uma imagem desta de forma 

que ela seja vista como culpada por todos seus erros, incapacidades, incompetência, falta 

de sociabilidade, depressão, alterações de ânimo até que a vítima fique desacreditada e 

isolada do grupo.”. Nota-se que, por diversas vezes, o caminho natural da vítima de 

assédio moral é a exclusão, o isolamento, pode ensejar ainda o chamado contrato de 

inação o qual também conhecido como inação compulsória.  
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O contrato de inação se configura quando não são passadas tarefas para o 

empregado como uma punição, ou seja, o colaborador é obrigado a viver no ócio, pois 

não há nenhum afazer a ser realizado.  Ele viola umas das principais obrigações do 

empregador, que é a de fornecer ao empregado o trabalho. Oportunamente, deve-se 

esclarecer que essa conduta é uma modalidade de assédio moral, isto porque a omissão 

em relação às atividades do colaborador repete-se diariamente, fere à dignidade do 

empregado e tem como objetivo a exclusão da vítima. 

É cediço o fato de que o assédio moral não é a única configuração de violência no 

meio ambiente de trabalho, sobre esse fato, afirmam Rodolfo Mário V. Pamplona Filho e 

Renato da Costa L. de Goes Barros (2013, p. 953) que: “Por ser um fenômeno complexo, 

muitas vezes, acontecem pequenas confusões decorrentes da imputação a outros 

fenômenos do status de assédio moral.”. Acerca desse aspecto, os autores citam diversos 

exemplos de acontecimentos que são confundidos com o assédio moral, entre eles, o 

assédio sexual e pequenas confusões pontuais.  

Ainda que de modo breve, cumpre esclarecer que o assédio sexual se caracteriza 

por atos de natureza sexual reiterada pelo assediador e repelida pela vítima. Na visão de 

Marie-France Hirigoyen (2012, p. 100), o “ [...] assédio sexual não é mais do que uma 

evolução do assédio moral. Nos dois casos, trata-se de humilhar o outro e considerá-lo 

um objeto à disposição.”.  

Dessa maneira, percebe-se que o assédio sexual se diferencia do assédio moral pela 

existência de uma conduta sexual do assediador em face da vítima.  Acerca da vítima do 

assédio sexual, leciona Flávio da Costa Higa (2016, p.491), ao assegurar que é de grande 

obviedade o fato de que o papel de vítima dos casos de assédio sexual não está restrito, 

somente, às mulheres. De tal modo, tem-se claro que o assediador e a vítima podem ser 

de qualquer sexo, ou seja, não há nenhuma regra que determine que o assediador tem que 

ser do sexo masculino e que a vítima deve ser do sexo feminino, ao contrário do que 

muitos imaginam. 

Por fim, é necessário esclarecer ainda que existem várias modalidades de assédio 

moral. Convém diferenciar o assédio moral interpessoal do organizacional. O assédio 

moral interpessoal é o mais conhecido pela população em geral, pois se refere, justamente, 

às condutas entre pessoas. Já o organizacional é despersonalizado, ou seja, as práticas não 

são contra determinada pessoa ou grupo, mas sim em face de todos os funcionários. 

Nesse sentido, explanam Thereza Cristina Gosdal e Lis Andrade Pereira Soball 

(2009, p. 28) que o assédio moral interpessoal tem como vítimas uma determinada pessoa 

ou então um grupo de funcionários específico, ao passo que o assédio moral institucional 
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(organizacional) é feito contra todos os empregados da empresa. Desde aí já é possível 

ter uma noção de como será caracterizada cada modalidade de assédio moral. O primeiro 

tipo de assédio moral a ser estudado será o organizacional. 

De início, cumpre revelar que, conforme Adriana Calvo (s/d, online) leciona que 

“O termo (sic) assédio moral institucional vem sendo utilizado como sinônimo de assédio 

moral coletivo, assédio moral organizacional, gestão por stress ou straining na doutrina e 

jurisprudência trabalhista brasileira.”. Compreende-se, dessa maneira, que do mesmo 

modo que o assédio moral tem várias denominações, o assédio moral organizacional 

também tem. Nesse escrito, será utilizado a dicção “assédio moral organizacional”. 

O assédio moral organizacional, de acordo com Lis Andrea Pereira Soboll (2008, 

p. 127), deve ser visto como um conjunto de regras impostas pelas sociedades empresarias 

contra os funcionários, sob a justificativa de desenvolvimento e progresso da empresa. É 

uma maneira legitimada de violentar os operários.  

Assim, pode-se dizer que o assédio moral organizacional é uma espécie de violência 

que ocorre de modo mais discreto contra todos os operários, ou seja, não há uma vítima 

específica e as condutas são acobertadas por uma falsa ideia de legalidade.  

Muitas vezes o assédio moral organizacional se caracteriza por intermédio de 

normas que extrapolam o poder diretivo do empregador, como, por exemplo, a 

determinação de limite de tempo para a utilização de banheiro, como também por meio 

de estipulação de metas impossíveis realizar. É por esses motivos que muitos veem o 

assédio moral organizacional revertido por um manto ilusório de licitude. 

A esse respeito, aduz Bruno Leal Farrah (2016, p. 47): “O assédio organizacional 

age, portanto, de modo implícito, indireto, à primeira vista, ilegível. A violência é difícil 

de ser reconhecida e nomeada.”. Infere-se, pois, que a grande diferença entre o assédio 

moral interpessoal e o organizacional é que este não é direcionado para determinada 

pessoa, mas sim para todos os funcionários. 

Compreendida a definição de assédio moral organizacional e, principalmente, a 

diferença entre os dois tipos ora estudados, é necessário analisar as outras configurações 

de assédio. Os demais modelos de assédio moral são interpessoais, sendo diferenciados 

por quem pratica a conduta. O primeiro tipo de assédio moral interpessoal a ser estudado 

é o assédio moral vertical. 

Leciona Maria José Gianella Cataldi (2015, p. 116) que “O assédio vertical é aquele 

praticado entre sujeitos de diferentes níveis hierárquicos, envolvidos em uma relação 
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jurídica de subordinação.”. Em consonância com esse entendimento, assevera Regina 

Célia Pezzuto Rufino (2006, p. 77) que o assédio moral vertical é identificado como 

aquele é realizado por um superior direto ou até mesmo pelo proprietário da empresa. O 

assédio praticado pelo dono da companhia é facilmente verificado quando se trata de 

pequenas e médias empresas.  

Rufino (2006, p. 77) conclui que “A humilhação vertical se caracteriza por relações 

autoritárias, desumanas, onde predomina os desmandos, a manipulação do medo, a 

competitividade.”. De tal maneira, se infere que o assédio vertical é um tanto similar ao 

assédio organizacional, uma vez que se tem uma gestão empresarial fundada no medo. A 

diferença é que o assédio vertical é praticado por uma pessoa (superior hierárquico) e que 

o assédio organizacional é feito por meio das normas da companhia. 

Assim, entende-se que, em resumo, assédio moral vertical é aquele perpetrado por 

um superior hierárquico contra um subordinado. Esse é o tipo de assédio mais comum de 

acontecer e de ser identificado. 

Acerca desse aspecto, asseveram Suzana da Rosa Tolfo, Thiago Soares Nunes e 

Ana Carla Fabro (2015, p. 148) que “A direção vertical descendente é a forma mais 

comum de assédio e se expressa na agressão do subordinado por um superior, 

configurando abuso de poder hierárquico.”. Convém esclarecer que não se pretende aqui 

retirar do empregador o seu poder diretivo/hierárquico, o qual garante ao empresário o 

direito de gerenciar a atividade da empresa e também se relaciona com a subordinação do 

empregado às ordens de seus superiores e às normas da corporação onde trabalha.  

Assevera José Affonso Dellagrave Neto (2007, p. 349) que muitas empresas, em 

nome do poder diretivo, passam a conduzir suas atividades de maneiras totalmente 

abusiva, caracterizando, por diversas vezes, casos de assédio moral e assédio sexual. O 

que não se pode permitir, visto que é necessário que haver limites na atuação do 

empregador, para a garantia dos direitos dos empregados. 

Sobre o poder de mando do empregador, propala Rúbia Zanotelli de Alvarenga (s/d, 

online) que “ [...] o empregador detém os poderes para dirigir, regulamentar, fiscalizar e 

aplicar penalidades ao trabalhador. É por intermédio do exercício do poder empregatício 

que se instrumentaliza a subordinação jurídica no contexto da relação de emprego.”. 

Nota-se, dessa maneira, que o poder diretivo do empregador se traduz por meio de vários 

outros poderes, os quais geram a subordinação, elemento essencial para a caracterização 

da relação de emprego.  

Em consonância com essa visão, assegura Fábio de Freitas Minardi (2010, p. 157) 

que “A atividade empresarial não pode ser concebida como um mecanismo unilateral e 
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egoísta do empregador para, a qualquer custo, almejar lucros, tratando o trabalhador como 

mero objeto para esse fim.”. Compreende-se, dessa maneira, que o poder de comando do 

empregador não é absoluto, ou seja, ele deve ser limitado de acordo com os diversos 

princípios constitucionais, do trabalho e do meio ambiente laboral. Em resumo, o poder 

diretivo não pode ser visto como uma “carta branca” nas mãos do empregador.  

Em contraposição, é necessário que se diga, conforme aduzem Leda Maria Messias 

da Silva e Matheus Ribeiro de O. Woloski (2016, p. 566), que o empregador deve ter o 

seu poder diretivo respeitado, desde que sejam observados os limites da dignidade da 

pessoa humana, no caso das relações trabalhistas, do empregado. De tal sorte que é 

necessário fazer um cotejo entre o poder diretivo e os limites legais deste. 

Em razão disso, cumpre registrar o fato de que é plenamente possível que o 

empregador/superior hierárquico faça a gerência de seus funcionários de modo correto, 

sem ferir a dignidade do colaborador, mas também de tal maneira que haja disciplina e 

que as atividades laborais sejam desenvolvidas corretamente.  

Acerca da conduta dos funcionários dentro das organizações, assevera Yumara 

Lúcia Vasconcelos (2015, p. 821) que o assédio moral tem sido tema de importantes 

reuniões no mundo corporativo com o intuito de determinar os limites de atuação dos 

empregadores e dos empregados nas relações trabalhistas. De tal sorte não resta dúvida 

de que os limites que se falam aqui são os impostos tanto ao empregador, em relação ao 

seu poder de mando, quanto aos empregados, que devem cumprir suas obrigações 

corretamente. Tanto as obrigações dos empregados quanto os limites do empregador 

devem ser balizados nos princípios constitucionais, entre eles, o da dignidade da pessoa 

humana. 

É imprescindível explanar ainda a ideia de que os atos de violência não estão 

restritos aos que detêm o poder nas relações laborais, há de se considerar, também, a 

existência do assédio vertical ascendente e do assédio moral horizontal.  

Por mais estranho que possa parecer, é possível que exista assédio moral por parte 

dos subordinados em face do superior hierárquico, o qual é denominado de assédio moral 

vertical ascendente. É um caso mais raro de acontecer, mas que não deixa de existir. Sobre 

esse aspecto, lecionam Isabel Grazina e José Magalhães (2011, p. 112) que “[...] menos 

comum é o vertical ascendente, ou seja, de um colaborador para um superior 

hierárquico.”. Esse tipo de assédio pode acontecer de variadas formas, como, por 

exemplo, a imputação falsa de condutas errôneas, como o assédio sexual.  Outro ponto 

que merece destaque pode ocorrer também quando alguém que já era ridiculizado é 

promovido a um cargo de chefia e as condutas violentas permanecem.  
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Em relação ao assédio horizontal, como se pode perceber pelo próprio nome 

concedido a esse tipo de assédio, ele é identificado quando o assédio moral é praticado 

por outro funcionário ou grupo de empregados que estão no grau hierárquico. Nessa 

senda, expõe Rodolfo Mário Pamplona Filho (2006, p. 360) que “ [...] o assédio horizontal 

é aquele praticado entre sujeitos que estejam no mesmo nível hierárquico, sem nenhuma 

relação de subordinação entre si.”. Nos casos de assédio moral horizontal, é comum que 

ele se configure com base em apelidos e brincadeiras de mau gosto, causando um mal-

estar a toda a equipe.  Assimila-se, portanto, a ideia de que é dispensável qualquer grau 

de hierarquia para que seja configurado o assédio moral. 

Além desses dois tipos de assédio, pode existir ainda o assédio misto, ocorrente 

quando há condutas grosseiras tanto por superiores hierárquicos quanto por colegas do 

mesmo grau de hierarquia da vítima. Esse é um tipo de assédio dos mais graves, pois as 

condutas de todos são reforçadas diuturnamente, uma vez que, na maioria das vezes, não 

haverá intervenção em favor da vítima, já que tanto os colegas quanto os superiores são 

os assediadores. 

Assim, percebe-se que as situações que podem se enquadrar como assédio moral 

são bem mais comuns do que muitas vezes se imagina.  De modo tal,  a prática do assédio 

moral deve ser vista como algo extremamente nocivo ao meio ambiente laboral, um 

verdadeiro agente poluidor. Essa noção do assédio moral como um agente poluidor do 

meio ambiente do trabalho será mais bem analisada no tópico seguinte. 

 

4.2 O assédio moral como agente poluidor  

 

A ideia de assédio moral como um agente poluidor do meio ambiente laboral ainda 

é bastante nova para o Direito, porém já se pode observar, em alguns estudos, que essa 

noção é difundida entre os estudiosos do mundo jurídico.   

Nesse ponto, é interessante expor a ideia de Jorge Luiz de Oliveira da Silva (2016, 

p.61), o qual refere que “As consequências advindas do processo de assédio moral são 

múltiplas e variadas, não se limitando à pessoa da vítima, mas projetando-se também em 

relação ao ambiente de trabalho, que se torna degradado [...].”.  Ao falar em degradação 

do meio ambiente laboral como uma das diversas consequências do assédio moral, o autor 

está correlacionando a prática do assédio a um fator de degradação ambiental, ou seja, 

um agente poluidor.  O agente poluidor pode ser definido como o elemento que provoca 

a deterioração do meio ambiente e retira do empregado o direito ao meio ambiente de 

trabalho saudável. 
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Convém mencionar que o assédio moral é o agente poluidor e quem o pratica é o 

poluidor. Em uma analogia simples, pode-se falar que o assédio moral é como um produto 

químico e o assediador como a pessoa que lança esse produto em um rio, ocasionando a 

poluição da água. Registre-se, ainda, o fato de que o poluidor pode ser tanto pessoa física 

quanto jurídica, de acordo com o previsto no inciso IV do artigo 3º da Lei nº 6.938 de 

198165. De tal forma, nos casos de assédio moral, seja interpessoal ou institucional, será 

possível a responsabilização do assediador. Essa responsabilização poderá ocorrer de 

diversas maneiras, inclusive por meio do pagamento de indenização ao assediado, o que 

se respalda no princípio do poluidor-pagador, visto no segundo capítulo, e também nas 

regras de responsabilidade civil, as quais não serão aqui analisadas por não serem objetos 

desta pesquisa. 

Em razão disso, asseveram Adirleide Greice Carmo de Souza e Elizabeth Ferguson 

Pimentel (2015, p. 106) que “A conduta classificada como assédio moral viola a 

integridade física e psíquica do trabalhador, fazendo com que o meio ambiente do 

trabalho não esteja em condições dignas para o exercício do trabalho. Isto viola 

diretamente o meio ambiente laboral sadio e equilibrado.”. Uma vez estando o meio 

ambiente de trabalho em desequilíbrio, pode-se dizer que ele está poluído e sendo o 

motivo da degradação o assédio moral, tem-se, logicamente, que o assédio moral será tido 

como o agente poluidor daquele local. 

Mais à frente, no mesmo estudo, referem Adirleide Greice Carmo de Souza e 

Elizabeth Ferguson Pimentel (2015, p. 107) que “ [...] degradar por meio do assédio moral 

o bem-estar físico, psíquico e espiritual dos que estão inseridos no meio ambiente do 

trabalho, é violar a sustentabilidade, bem como, os direitos fundamentais da pessoa 

humana.”. 

É interessante que se veja o assédio moral como um agente poluidor para que se 

possa aumentar as modalidades de proteção ao meio ambiente laboral e, 

consequentemente, os trabalhadores, pois, dessa maneira, será possível a utilização de 

princípios protetores do meio ambiente nas relações trabalhistas, conforme demonstrado 

no capítulo anterior. Ademais disso, poderão também ser utilizadas ferramentas próprias 

do Direito Ambiental nas relações de trabalho, como será visto ainda neste capítulo. 

Além disso, convém destacar o fato de que a prática do assédio moral afeta não só 

o meio ambiente do trabalho, mas também a saúde física e psicológica do empregado que 

                                                 
65 Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: [...] IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, 

de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de 

degradação ambiental; [...] 
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sofre com essa prática.  Sobre isso, asseveram Candy Florencio Thomé e Rodrigo Garcia 

Schwarz (2017, p. 8) que “O assédio moral pode atuar como um fator psicossocial no 

trabalho do tipo negativo, gerando um risco psicossocial e causando graves danos à saúde 

física e mental do trabalhador [...].”.  De tal modo, não restam dúvidas de que uma das 

principais e piores consequências do assédio moral coincide com os danos causados à 

saúde mental do trabalhador.  

Nesse sentido, atesta Roberto Heloani (2013, p. 492) que “É o próprio assédio que 

pode vir a patologizar as vítimas [...].”.  A patologização da vítima é justamente o 

adoecimento do empregado que sofre com o assédio moral. Em relação às doenças 

mentais ocasionadas pelo assédio moral, aduz Edith Seligmann-Silva (2013, p. 317) que 

tanto assédio moral como as outras modalidades de violência no meio ambiente laboral 

podem ser relacionadas com as seguintes moléstias mentais “[...] a) quadros de depressão 

(episódios depressivos de tipo e gravidade variáveis); b) transtorno de estresse pós-

traumático (TEPT); c) síndromes paranóides; d) alcoolismo.”.  Nota-se, portanto, que 

diversas doenças podem ser geradas a partir do sofrimento da vítima, como o transtorno 

de ansiedade generalizada, o pânico e a depressão. 

É oportuno registrar, ainda, a ideia de que a atenção à saúde mental do trabalhador 

e os casos de violência no meio ambiente laboral não devem estar restritas, tão somente, 

à prevenção ou cura de doenças psicológicas, mas também ao equilíbrio entre trabalho, 

saúde e meio ambiente, de tal sorte que sejam inibidas quaisquer condutas que degradem 

o meio ambiente de trabalho. 

Corroborando o entendimento supracitado, revela Maria José Giannella Cataldi 

(2015, p. 112) que o assédio moral prejudica a vida do empregado que sofre as 

humilhações de tal maneira que poderá ocasionar a incapacidade para o trabalho, o 

desemprego e até mesmo a morte.  Percebe-se, desse modo, que a prática reiterada de atos 

que ferem a dignidade do trabalhador deve ser considerada um problema para a sociedade 

em geral.   

Em atenção aos graves danos causados pelo assédio moral, sustenta José Augusto 

Rodrigues Pinto (2013, p. 791) que eliminar o assédio moral do meio ambiente laboral 

deve ser o ponto mais importante da relação entre a empresa e os empregados. Assim, 

entende-se que é plenamente possível que o assédio moral seja visto como um agente 

poluidor do meio ambiente do trabalho e o assediador como o poluidor, uma vez que o 

assédio moral degrada o meio ambiente laboral.  Infere-se, ainda, que a sadia qualidade 

de vida no ambiente laboral dependerá da inexistência de agentes poluidores. 
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Conclui-se que, ao degradar o meio ambiente de trabalho, o assédio moral deve ser 

visto como um obstáculo ao bom desenvolvimento empresarial, de tal sorte que as 

empresas devem tomar atitudes contra a prática do assédio moral, a fim de que o meio 

ambiente laboral e o emprego digno sejam protegidos. 

 

4.3 O assédio moral como fator prejudicial ao desenvolvimento da empresa 

 

Inicialmente, é interessante dizer-se que as empresas são vistas, diversas vezes, 

como instituições que trazem riqueza ao mundo, ensejando emprego e renda para 

população, somente.  No entanto, ao mesmo tempo, as sociedades empresárias devem ser 

tidas também como entidades responsáveis tanto por seus atos e de seus empregados, 

como também por cumprir com a sua função social, devendo voltar sua atuação não 

somente para o desenvolvimento econômico, mas também para o social.  

Referem Gleissa Mendonça Faria Cardoso e Valter Moura do Carmo (2017, p. 141) 

que a empresa é um ente provido de poder, uma vez que a sua atuação na sociedade 

produz efeitos não só para o mundo econômico, mas também para o social, o político e o 

ambiental.  Esse poder da empresa deve ser visto como um poder-dever, de tal sorte que 

a companhia terá que cumprir com as obrigações previstas em lei, especialmente quando 

se trata dos deveres trabalhistas. Corroborandoesse entendimento, leciona João Luis 

Nogueira Matias (2009, p. 269) que as relações empregatícias devem ser vistas como uma 

expressão da atividade desenvolvida pelas empresas.   

Assim, compreende-se que a atuação empresarial vai muito além da esfera 

meramente econômica, sendo a empresa parte essencial da sociedade, de tal maneira que 

ela deve atuar de acordo com os próprios interesses, bem assim com os da coletividade, 

especialmente, seus empregados, sobretudo no que concerne às normas de proteção a 

saúde e segurança do trabalho que também abarcam as normas ambientais. 

Acerca das obrigações da empresa, cabe registrar a lição de Marly Antonieta 

Cardone e Antônio Ferreira Cesarino Júnior (1993, p. 330) que é dever do empregador 

assegurar aos empregados um local de trabalho que seja salubre, não basta que o ambiente 

laboral tenha as condições necessárias para a prestação dos serviços, mas também que ele 

não prejudique a saúde do trabalho. Infere-se, desse modo, que, entre os muitos deveres 

das sociedades empresarias, encontra-se também o da proteção ao meio ambiente. 

No contexto da proteção ao meio ambiente por parte das empresas, assevera Édis 

Milaré (2015, p. 672) que as companhias, sem dúvidas, são responsáveis também pela 

proteção ao meio ambiente. Confirmando o entendimento citado, assegura João Luis 
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Nogueira Matias (2009, p. 274) que “[...] a preservação do meio ambiente constitui, no 

cenário jurídico atual, interesse a ser protegido quando do exercício da atividade 

empresarial.”. Assim, sendo as sociedades empresárias responsáveis pelo meio ambiente 

de modo geral, é evidente de que essa mesma responsabilidade será estendida ao meio 

ambiente laboral.  

Recolhendo-se o que ensina Carlos Alberto Gomes Chiarelli (2007, p. 252), vê-se 

expresso que se tem que um dos desafios da sociedade contemporânea é justamente 

conseguir conciliar o desenvolvimento econômico da sociedade e a preservação do meio 

ambiente. Além disso, o autor ainda ressalta que é necessário entender a garantia de um 

meio ambiente saudável como um meio de equilibrar o desenvolvimento socioeconômico 

e proporcionar o bem-estar, por meio da sadia qualidade de vida. Nesse ponto, é 

necessário recordar o fato de que a prática do assédio moral vai de encontro à sadia 

qualidade de vida no trabalho. Tanto é que ele é visto como um agente poluidor do meio 

ambiente laboral.  

Nesse sentir, convém mencionar que a prática do assédio moral pode ocasionar 

danos tanto para o empregado, que tem a dignidade e a saúde prejudicadas pelos atos de 

violência, como também para a empresa, que terá prejuízos financeiros, seja pelo 

pagamento de indenização à vítima, seja pela queda na produtividade dos funcionários ou 

pela imagem abalada perante a sociedade em geral. 

Apoiando esse entendimento, afirma Hádassa Dolores Bonilha Ferreira (2004, p. 

69) que os danos ocasionados pelo assédio moral não estão restritos à vítima, mas também 

se estendem à família do empregado, à sociedade e à empresa.  

Especialmente no tocante às consequências do assédio moral no âmbito das 

companhias, tem-se que os principais prejuízos vistos pelo empregador são aqueles que 

afetam a parte financeira da empresa. De tal modo, que a primeira consequência do 

assédio moral a ser estudada será a possibilidade de indenização por danos morais em 

decorrência da prática do assédio moral. É cediço o fato de que condutas lesivas, sejam 

por ação ou omissão podem acarretar em pagamento de indenização monetária. Do 

mesmo modo ocorrerá nos casos de assédio moral, pois uma vez sendo verificada a prática 

do mesmo, será possível o pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais. Aqui 

se nota, mais uma vez, a aplicação do princípio do poluidor-pagador. 

A título de exemplo de indenização por assédio moral, pode-se citar o caso do Ação 

Civil Pública de nº 0001338-93.2013.5.07.0014 interposta pelo Ministério Público do 

Trabalho da 7ª Região, em face da Companhia Energética do Ceará (COELCE). No caso 

em comento, tratou-se de uma Ação Civil Pública resultante de denúncias anônimas em 
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razão de múltiplos casos de assédio moral. Após a confirmação dos casos de assédio 

moral, o MPT da 7ª Região ingressou com a referida ação e em seu bojo firmou acordo 

com a parte ré para que fosse paga uma indenização e cumprida uma série de medidas, as 

quais serão objeto de análise no próximo tópico. 

Incialmente, é necessário que se faça referência ao fato de que o que deu origem às 

investigações foram denúncias anônimas, o que confirma a ideologia da vergonha da 

vítima do assédio, conforme ratado anteriormente. 

Ademais disso, convém mencionar que, mesmo firmando acordo e cumprindo as 

normas ali previstas, a empresa teve que pagar o valor de R$ 200.00,00 (duzentos mil 

reais) a título de indenização por danos morais coletivos. Nota-se, assim, que o prejuízo 

financeiro da companhia ao não impedir os casos de assédio moral é, praticamente, 

certeiro. 

Outra modalidade de prejuízo financeiro ocorre quando a prática do assédio moral 

prejudica a imagem da empresa perante a sociedade. Sobre esse aspecto, propalam 

Antônio Martiningo Filho e Marcus Vinicius Soares Siqueira (2008, p.16) que a perda da 

reputação e da imagem da companhia pode acarretar sérios prejuízos financeiros à 

empresa.  

Compreende-se, então, que uma empresa malvista pela sociedade por ações 

recorrentes de assédio moral pode ser prejudicada pela redução do número de clientes e 

consequente diminuição nos lucros. 

Deve-se registrar, também, o fato de que as consequências para as empresas não 

são somente aquelas de cunho patrimonial. Assim, afiançam Antônio Martiningo Filho e 

Marcus Vinicius Soares Siqueira (2008, p.14) que a ideia de que  “O assédio moral traz 

sérios prejuízos à organização com a destruição do clima de trabalho, o aumento geral do 

sentimento de insegurança e o consequente bloqueio da criatividade e da inovação. ”. 

Nota-se que o prejuízo para a empresa vai bem além do financeiro. 

Em consonância com esse entendimento, propala Paula Ariana Freire (2009, p. 7) 

que, entre as variadas consequências do assédio moral que afeta tanto a empresa quanto 

o funcionário, é a ausência constante das vítimas do assédio moral ao trabalho, em razão 

das enfermidades geradas.  O absenteísmo ocasiona queda na produção, o que também 

afasta os clientes e prejudica a imagem da companhia. 

Em resumo, afirmam João Batista Ferreira, Ana Magnólia Mendes, José Cláudio 

Caldas Calgaro, Josep M. Blanch (2009, p. 220) que 
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Nas organizações, as consequências do assédio moral envolvem o aumento do 

absenteísmo e dos acidentes de trabalho; a diminuição da eficácia e eficiência, 

da produtividade e da competitividade organizacional; o déficit na qualidade 

de produtos e serviços; a deterioração da imagem da empresa; ruptura do 

contrato psicológico e ameaça de sanções econômicas pela responsabilidade 

por assédio. 

 

Corroborando esse entendimento, informa o Ministério Público Federal (2016, p. 

23), em documento sobre o assédio moral66, que  para as corporações o assédio moral 

pode “[...] trazer prejuízos ligados à produtividade da instituição como um todo ou de 

uma determinada área, ao clima organizacional, à alta rotatividade de pessoas, ao aumento 

no número de licenças médicas e de aposentadorias precoces.”. Desta feita, tem-se claro 

que o prejuízo, ultrapassa o financeiro, pois interfere, diretamente na saúde da vítima e 

daqueles que convivem com o assediado, afetando todo o meio ambiente laboral. Desse 

modo, comprovado que o assédio moral é por demais prejudicial à empresa e aos 

empregados, deve-se analisar de qual maneira a companhia pode diminuir os casos de 

assédio moral. 

 

4.4 Modos eficazes de redução dos casos de assédio moral 

 

Uma modalidade interessante de finalizar o estudo acerca do assédio moral no meio 

ambiente laboral é demonstrar quais são os mecanismos próprios do Direito Ambiental 

que podem ser utilizados para diminuir o influxo do assédio moral nas relações 

trabalhistas e também expressar ações que as companhias podem tomar em face do 

assédio.  

 

4.4.1 Instrumentos do Direito Ambiental para a tutela do meio ambiente laboral 

 

É cediço o fato de que o Direito Ambiental tem diversos instrumentos e princípios 

próprios voltados para a proteção do meio ambiente. Assim, pretende-se analisar quais 

desses mecanismos podem ser utilizados pelas empresas e pelo Estado para diminuírem 

os casos de assédio moral nas relações de trabalho. 

No tocante aos princípios do Direito Ambiental, já analisados no segundo capítulo, 

entende-se que, em relação ao assédio moral, especificamente, o mais importante é  o da 

prevenção, uma vez que o risco é provável de acontecer, em razão dos inúmeros casos de 
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assédio moral, e que já existe comprovação científica dos danos causados pelo assédio 

moral. 

Sobre os mecanismos específicos do Direito Ambiental, tais como o Programa 

Internacional para Melhoramento das Condições e do Meio Ambiente do Trabalho e 

Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EPIA), e afiança Raimundo Simão de Melo (2006, 

p. 97) que, caso bem utilizados, esses instrumentos serão de grande importância para a 

proteção do meio ambiente do trabalho, pois serão reduzidos os casos de acidentes e 

doenças ocupacionais, os quais prejudicam demais os trabalhadores e a sociedade. É 

importante dizer-se que os instrumentos do Direito Ambiental não estão restritos aos 

citados anteriormente. 

Entre as mais variadas ferramentas do Direito Ambiental para a proteção do meio 

ambiente laboral, pode-se citar como principal exemplo, o Programa Internacional para 

Melhoramento das Condições e do Meio Ambiente do Trabalho (PIACT), o qual foi 

criado na década de 1970 pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). Sobre a 

concepção do programa, propala Guilherme José Purvin de Figueiredo (s/d, online) que 

“A OIT justifica a necessidade desse novo programa afirmando que durante muitos anos 

se havia lutado por melhores condições de trabalho, com resultados muitas vezes 

desalentadores.”.  Dessa forma, entende-se que o PIACT foi originado em razão da real 

necessidade de melhores condições da vida do trabalhador no meio ambiente laboral, 

sendo voltado, justamente, para a precaução de acidentes e de doenças ocupacionais. 

Acerca do PIACT, afiançam Jônica Marques Coura Aragão e Jacyara Farias Souza 

(s/d, online) que o programa tem como objetivo auxiliar os trabalhadores, empregadores 

e os Estados a criarem programas próprios de proteção ao trabalhador e ao meio ambiente 

do trabalho, de acordo com as condições próprias de cada país. De tal forma que não se 

pode imaginar que existirá um programa único para todos os países membros da OIT, 

mas sim, que cada país deve ser responsável pela criação do seu programa em 

consonância com suas peculiaridades.  

Desse modo, vê-se que o PIACT é fundamental para que o meio ambiente laboral 

seja estabelecido da melhor maneira possível, sendo, efetivamente, uma forma de tentar 

prevenir os riscos ambientais causados pelo assédio moral. 

É imperioso ressaltar, ainda, que, nos casos específicos de combate ao assédio 

moral, é possível a utilização do Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EPIA), por mais 

estranho que possa parecer, já que as condutas humanas não se exprimem tão previsíveis 

quanto um impacto ambiental produzido por poluentes físicos, químicos ou biológicos. 

Entende-se, no entanto, que o EPIA pode ser utilizado para prevenir as possíveis condutas 
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dos assediadores e também das próprias regras empresariais que possam configurar o 

assédio moral organizacional. Ressalte-se, ainda, que o EPIA está previsto na PNMA 

como um dos seus instrumentos, mais especificamente no inciso III do artigo 9º. 

Acerca do EPIA, leciona Raimundo Simão de Melo (2006, p. 98) que ele é um dos 

instrumentos de proteção ao meio ambiente mais importantes, sendo destinado a 

identificação e avaliação sistemática dos prováveis danos ambientais, em todas as fases 

da operação. De tal maneira, ele não estará restrito, somente, à fase anterior à criação do 

meio ambiente de trabalho, como se pode imaginar pelo nome do estudo, ou seja, durante 

toda a execução da operação o estudo deve ser realizado. Nesse sentido, a Resolução nº 

1, de 1986, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), prevê no inciso II do 

artigo 5º que EPIA deve “[...] identificar e avaliar sistematicamente os impactos 

ambientais gerados nas fases de implantação e operação da atividade [...].”.  

No tocante à aplicação do EPIA no meio ambiente laboral, Raimundo Simão de 

Melo (2006, p. 98) acentua que esse mecanismo pode ser aplicável ao meio ambiente do 

trabalho, sem qualquer empecilho. Aduz, então, Maria José Giannella Cataldi (2015, p. 

135) que o EPIA é um meio de garantir a qualidade do ambiente laboral, garantindo um 

meio ambiente de trabalho saudável. 

Esse entendimento é corroborado por Norma Sueli Padilha (2002, p. 121), a qual 

propõe que os trabalhadores podem também participar da preparação do EPIA, uma vez 

que eles têm informações importantes sobre o meio ambiente laboral. 

Nesse sentido, é interessante ressaltar a importância da atuação dos trabalhadores 

na elaboração do EPIA, isto porque eles são a parte mais interessada em um meio 

ambiente de trabalho saudável. Além disso, pode haver um sentimento maior de 

pertencimento à empresa, o que é extremamente benéfico, tanto para o trabalhador quanto 

para a companhia. Essa cooperação entre empresa e empregados para a criação do EPIA 

pode ser vista como a materialização dos princípios da informação e da participação, 

estudados no segundo capítulo. 

Assim, conclui Raimundo Simão de Melo (2006, p. 99): “Trata-se, o Estudo Prévio 

de Impacto Ambiental, para o âmbito trabalhista, de importante instrumento de tutela 

ambiental que, não obstante isso, infelizmente é pouco utilizado [...].”.  Por ser tamanha 

a importância do EPIA, se faz imperioso que ele seja visto como um meio essencial para 

um ambiente de trabalho saudável. 

Desse modo, não restam dúvidas de que existem instrumentos próprios de proteção 

ao meio ambiente do trabalho são de grande valia para a tutela da saúde do trabalhador. 
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Além desses instrumentos, é imprescindível estudar, ainda, outras maneiras de diminuir 

o número de casos de assédio moral no ambiente do trabalho. 

 

4.4.2 Práticas empresariais em combate ao assédio moral 

 

Conforme exposto no decurso desta dissertação, o meio ambiente de trabalho é o 

local onde a maioria dos trabalhadores passa grande parte de sua vida, de tal forma que 

ter um ambiente saudável é necessário para a mínima qualidade de vida. Desse modo, 

compreende-se que as empresas devem agir eticamente, combatendo qualquer tipo de 

violência no ambiente de trabalho. O Ministério da Saúde (2015, p. 18), em cartilha67 

desenvolvida sobre o assédio moral, assegura que “O desafio institucional de evitar a 

violência no trabalho encontra-se em estabelecer ambientes que favoreçam o diálogo, a 

participação, a transparência, a ética, a valorização do trabalhador e o respeito à 

diversidade, objetivando a saúde dos trabalhadores.”.  

Apesar de ser lógico o fato de ser responsabilidade da empresa proteger o meio 

ambiente do trabalho, é inevitável que, no primeiro momento, o empresário imagine que 

condutas de proteção ao meio ambiente do trabalho e a saúde do trabalhador possam 

trazer prejuízos à empresa, uma vez que aumentam os custos da produção, inicialmente. 

Conforme apregoa Raimundo Simão de Melo (2006, p. 73), no entanto, “[...] prevenir 

riscos nos ambientes de trabalho dá lucro!”. Assim, inexistem motivos para que a empresa 

não adote práticas para prevenir e diminuir os casos de assédio moral. 

É possível, entretanto que, lamentavelmente, as pequenas e médias empresas 

aleguem que não conseguem implementar todos os instrumentos que serão apresentados 

a seguir, em decorrência do custo de cada um eles. Deve-se mencionar, contudo o fato de 

que essas não são as únicas ações possíveis para a melhoria do meio ambiente laboral e 

também que as empresas menores podem adotar medidas mais simples e baratas. Nesse 

sentido, lecionam Arla Day, Nikola Hartling e Blaine Mackie (2015, p. 228), dizendo que 

“[...] as iniciativas dirigidas à saúde e bem-estar dos funcionários nem sempre têm que 

ser grandiosas e complexas.”. Compreende-se, com efeito, que o mais importante não é a 

implantação de recursos caros, mas sim de medidas eficazes. 

É cediço serem muitas as condutas que as empresas podem adotar para combater os 

casos de assédio moral, entre as quais se destacam a criação de um canal de denúncias, 
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a elaboração de um código de ética da empresa, a disponibilização de ferramentas de 

apoio à vítima por meio de uma equipe multidisciplinar e a utilização de 

metodologias tradicionais e lúdicas com a finalidade de esclarecer o que é o assédio 

moral e como deve ser combatido. Todas essas ações podem ser realizadas 

conjuntamente, em especial, quando se fala em ferramentas lúdicas para o esclarecimento 

sobre o assédio moral, pois é essencial saber o que é o assédio para poder combatê-lo. 

Além disso, deve-se mencionar também que essas ações podem fazer parte do programa 

de responsabilidade socioambiental empresa. 

A primeira ação empresarial a ser analisada será a criação de um canal de denúncias. 

O canal de denúncias ou canal de ética, como também é conhecido, deve ser visto como 

um meio que a vítima ou qualquer pessoa, até mesmo alguém que não faça parte da 

empresa, possa informar a uma equipe formada para esse fim o que vem ocorrendo. É 

interessante que a denúncia possa ser feita de maneira anônima, para evitar qualquer 

problema ao denunciante.  

Sobre essa ferramenta, sugerem Luiz Carlos Jacob Perera, Eduardo Costa de Freitas 

e Joshua Onome Imoniana (2014, pp. 22 e 23) que as denúncias feitas no canal sejam 

acompanhadas por um comitê próprio, de modo a garantir o anonimato do denunciante e 

a ampla divulgação das atividades do comitê.  Entende-se que esses dois pontos são 

cruciais, uma vez que quem denuncia deve ter a identidade resguardada, porém, o canal 

de denúncias deve ser amplamente divulgado para que se possa alcançar todos os 

empregados. Além disso, é necessário, também, manter, inicialmente, sigilo sobre a 

denúncia até que seja verificada a ocorrência do fato alegado, uma vez que o canal de 

ética não pode ser visto como uma maneira de prejudicar o bem-estar do meio ambiente 

do trabalho. 

O canal de denúncias já é utilizado por alguns órgãos públicos, como é o caso do 

Ministério Público Federal (MPF). Em consulta à cartilha disponibilizada no sítio 

eletrônico do MPF68, o próprio órgão incentiva a realização de denúncias em face dos 

assediadores, ao expor que  que é papel da Ouvidoria receber denúncias acerca de casos 

de assédio moral ou qualquer outra modalidade de violência no meio ambiente laboral, 

seja praticada por membros do MPF ou por funcionários de empresas terceirizadas. 

Nesse sentido, convém ressaltar que a criação de um canal de denúncias se mostra 

insuficiente se não houver uma equipe responsável pela análise das denúncias e pela 
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verificação da veracidade dos fatos ali denunciados. Essa equipe agiria como um controle 

interno da empresa. Assim, entende-se que, além do canal de denúncias, deve ser criada 

uma equipe, de preferência multidisciplinar, para o acompanhamento do caso e 

averiguação da denúncia. 

O segundo instrumento a ser estudado é a elaboração de um código de ética, é um 

manual em que a companhia estipula quais são os seus valores e como os colaboradores 

devem se portar no meio ambiente laboral. Sobre o código de ética, assevera Yumara 

Lúcia Vasconcelos (2015, p. 829) que “O empregador deve propiciar um ambiente laboral 

adequado à convivência social harmônica, cultivando a civilidade nas relações 

profissionais, o que usualmente é empreendido:  estimulando condutas éticas e 

transparentes (à luz de códigos de ética); [...].”. Deve-se mencionar que a autora cita 

outras maneiras de o empregador proporcionar um ambiente de trabalho saudável.  

 Nesse sentido, informam Jorge Bezerra Lopes Chaves e Patrícia Almeida Ashley 

(2006, p. 21) que “O código de ética define o comportamento considerado ético pelos 

executivos da empresa e fornece, por escrito, um conjunto de diretrizes que todos os 

funcionários devem seguir.”. Sendo assim, é necessário que o código seja altamente 

divulgado pela companhia, seja por meio físico ou virtual, para que os funcionários 

tenham conhecimento de quais condutas serão ou não aceitas pela empresa. Um exemplo 

acerca da promoção do código, é do o GPA, um grupo de empresas de distribuição, o qual 

disponibiliza em seu sítio eletrônico o código de ética do grupo69 e diversas outras 

informações acerca das empresas. Esse tipo de propagação ajuda não só a melhorar o 

ambiente laboral, mas também a imagem da empresa perante os consumidores e a 

sociedade. Os autores (2006, p. 22) concluem afirmando que o segredo do sucesso da 

implementação de um código de conduta é, justamente, sua ampla divulgação. 

Cumpre salientar se entender que a criação de um código de conduta facilitará, até 

mesmo, para a aplicação de sanções aos empregados que cometerem as faltas ali previstas. 

De tal modo que ele pode ser utilizado não só administrativamente, mas também em 

demandas judiciais, seja para defender ou atacar a empresa.  Nesse sentir, Roberto 

Heloani (2011, p. 53) alerta para o fato de que “É preciso ter claro, porém, que os códigos 

de conduta e de ética não isentam a empresa de suas responsabilidades em caso de 

ocorrência de assédio moral, especialmente quando outras medidas não foram tomadas 

e/ou a organização foi conivente ou negligente.”.  

                                                 
69 Disponível em: <  https://www.gpabr.com/wp 

content/uploads/2016/10/LO_CodigoCondutaEtica_GPA_vsDigital_PoliticasEspecificas_externo.pdf > 

Acesso em 27 nov. 2018 

https://www.gpabr.com/wp%20content/uploads/2016/10/LO_CodigoCondutaEtica_GPA_vsDigital_PoliticasEspecificas_externo.pdf
https://www.gpabr.com/wp%20content/uploads/2016/10/LO_CodigoCondutaEtica_GPA_vsDigital_PoliticasEspecificas_externo.pdf
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Assim, resta evidente que, do mesmo que modo que o canal de denúncias se mostra 

insuficiente, se não houver uma equipe para lidar com as denúncias realizadas ali, o 

código de ética também não trará resultados satisfatórios, se não houver, por parte da 

empresa, ações para divulgação das normas previstas e também cobrança quanto ao seu  

cumprimento. Entende-se que qualquer medida que seja, meramente, teórica não é 

suficiente para combater e reduzir os casos de assédio moral. 

Uma vez constatada a ocorrência do assédio moral, é necessário que a empresa 

adote medidas eficazes de combate ao assédio e, também, de auxílio à vítima. Nesse caso, 

tem-se que é interessante que o assediado seja acompanhado por uma equipe 

multidisciplinar formada por psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais e profissionais do 

Recursos Humanos e do Departamento Pessoal, que o ajudem a lidar com as questões 

decorrentes do assédio. 

Acerca da atenção psicológica às vítimas, assegura Edith Seligmann-Silva (2011, 

p. 315) que o trabalho terapêutico desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, 

contando com a presença de psicólogos e psiquiatras tem oferecido bons resultados, 

tendo, muitas vezes, alcançado a superação dos traumas. A autora conclui afirmando que 

“A atenção psicológica é essencial no processo terapêutico e em todas as etapas da 

reabilitação psicossocial e profissional.”. Desse modo, resta evidente que o tratamento 

com uma equipe multidisciplinar, nela incluídos profissionais da saúde e da assistência 

social, se mostra essencial para a diminuição dos efeitos do assédio moral. 

Relativamente à criação de uma equipe multidisciplinar, é possível que os 

empresários acreditem que custará muito caro a contratação de uma equipe 

multidisciplinar com o objetivo de tratar os casos de assédio moral ou também que o 

assediado não se sinta confortável em tratar do assunto com outros colaboradores da 

empresa. Nesses casos, é recomendável que a companhia tenha convênios com clínicas 

psicológicas e profissionais especializados para tratar dos casos. 

Além das medidas expressas há pouco, um dos instrumentos mais úteis no combate 

ao assédio moral é a informação, porquanto ela se mostra essencial para que os 

funcionários saibam quando estão sendo assediados ou não, a divulgação de informações 

acerca do assédio, como o seu conceito, as espécies, as modalidades de combate e as 

consequências  

Um modo interessante de divulgar o assédio moral e suas consequências é por meio 

de atividades lúdicas, como, por exemplo, peças, filmes e rodas de conversas. Essas 

atividades devem contar com a participação efetiva dos funcionários, podendo contar com 

a ajuda de terceiros, também, e da equipe multidisciplinar. A interação dos funcionários 
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em oficinas para a elaboração das atividades lúdicas já auxilia bastante no combate à 

discriminação do ambiente laboral. É interessante ainda que, além das atividades lúdicas, 

sejam feitas também programações tradicionais, como, por exemplo, palestras sobre a 

violência no meio ambiente de trabalho. 

O Ministério da Saúde (2015, p. 23) , na cartilha70 sobre o assédio moral,  adverte 

que “Reduzir as ocorrências de assédio moral é um trabalho de cada um e de todos ao 

escolhermos com audácia, imaginação e determinação o caminho da paz.”. Nota-se, 

assim, que os empregados também devem ser atuantes no combate às modalidades de 

violência no ambiente de trabalho; afinal, eles não são máquinas, mas pessoas, que 

pensam e sentem. 

Todos os mecanismos listados há pouco, além de serem benéficos para o empregado 

e a empresa durante o contrato de trabalho, também podem auxiliar o empresário em 

demandas judiciais, se houver algum tipo de sanção pelo assédio moral, ou seja, a 

companhia poderá ter uma condenação menor, se demonstrar que adotou medidas de 

proteção. Nesse sentido, assevera Roberto Heloani (2011, p. 53): “[...] é correto reafirmar 

que, quanto maior o compromisso de todos, mais a organização poderá orgulhar-se de ter 

feito o que é moralmente certo, economicamente mais barato e legalmente mais justo.”. 

Muitos dos instrumentos ora expostos, especialmente a criação do código de ética 

e do canal de denúncias, podem fazer parte de um programa de compliance trabalhista. 

Nesse sentido, convém mencionar que compliance é uma expressão originária do inglês, 

que remete a conformidade, assim, compreende-se que o programa de compliance visa a 

que a empresa aja de acordo com as normas, porém não está restrito, exclusivamente, ao 

cumprimento de leis, devendo incluir também medidas como as citadas anteriormente. 

Convém destacar o fato de que, apesar de ser novo para o direito brasileiro, o compliance 

já vem sendo utilizado por algumas empresas, como um meio de prevenir, entre outras 

coisas, a criação de um alto passivo trabalhista.  

Ante todo o exposto na dissertação, não restam dúvidas de que a precaução é o 

melhor meio de combater a violência do meio ambiente laboral. É bom para a empresa, o 

empregado e a sociedade. Um meio ambiente de trabalho saudável é bom para todos! 

 

 

                                                 
70 Disponível em: < 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/assedio_moral_conhecer_pevinir_cuidar.pdf > Acesso em 27 

nov. 2018 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/assedio_moral_conhecer_pevinir_cuidar.pdf
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5 CONCLUSÃO 

 

Ao final do trabalho, é possível chegar a diversas conclusões sobre cada um dos 

temas aqui abordados. Inicialmente, constatou-se que o Direito Ambiental ainda é um 

ramo relativamente novo para o universo jurídico, tanto que as primeiras legislações sobre 

o assunto surgiram por volta de 1960, desde uma consciência ecológica das sociedades. 

As primeiras normas sobre o assunto são oriundas dos Estados Unidos e da Europa 

Ocidental. No Brasil, as regras iniciais sobre a proteção integral do Direito Ambiental 

datam dos anos de 1980, porém é cediço que, antes dessa norma, existiam normas 

específicas, como é o caso do Código de Caça, o qual foi elaborado em 1967.  

Apesar de, até os anos 1980, a legislação brasileira sobre o meio ambiente ser 

bastante esparsa, esse fato não foi obstáculo para que a Constituição Federal de 1988 

trouxesse em seu texto uma grande proteção ao meio ambiente. De tal sorte, ela foi 

considerada, por alguns autores, uma “Constituição verde”, em alusão à proteção 

concedida ao meio ambiente. Nesse sentido, ressalta-se o previsto no artigo 225 da 

referida Carta Magna, o qual prevê que todos os cidadãos têm direito ao meio ambiente 

equilibrado, sendo dever do Estado e da sociedade protegê-lo. Na leitura desse 

dispositivo, compreende-se que a proteção ao meio ambiente não é só um direito, mas 

também um dever, ou seja, a sociedade tanto tem o direito ao meio ambiente equilibrado 

como também tem o dever de protegê-lo. 

Além do artigo 225 da Constituição Federal de 1988, constatou-se que há também 

referência à proteção específica ao meio ambiente do trabalho, por meio do inciso VIII 

do artigo 200 da Carta Magna, o que demonstrou a importância do estudo em relação ao 

meio ambiente do trabalho. 

Em continuidade a pesquisa, abordou-se o aspecto relacionado ao conceito de meio 

ambiente. Inicialmente, notou-se que é redundante falar em meio ambiente, já que meio 

e ambiente são sinônimos. Malgrado, porém, repetitiva, essa expressão já se consagrou 

no mundo jurídico e, por este motivo, foi utilizada normalmente neste ensaio acadêmico. 

Assim, passou-se à análise da definição de meio ambiente, propriamente dita. Nesse 

tocante, observou-se que, no Direito português, existem duas correntes, uma restritiva e 

outra ampla. A corrente restritiva é defendida por Carla Amado Gomes, a qual refere que 

o meio ambiente somente é aquilo que advém da natureza, ou seja, o meio ambiente 

natural. A corrente ampla é defendida por Joaquim José Gomes Canotilho, o qual assegura 

que o meio ambiente vai muito além do criado pela natureza. Nesse sentido, o autor 
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defendeu o argumento de que a corrente ampla é melhor para a proteção do meio 

ambiente, o que também é a visão deste escrito. 

Em relação ao Direito brasileiro, a corrente majoritária é a ampla, de tal sorte que é 

compreendido como meio ambiente não só o que é criado pela natureza, mas também 

pelo homem. Assim, referiu-se que o meio ambiente pode ser dividido em quatro facetas 

- natural, artificial, cultural e do trabalho. Somente com essa acepção é que se pôde falar 

em meio ambiente do trabalho, isto porque caso fosse entendido que somente é meio 

ambiente o que é criado pela natureza, inexistiria meio ambiente laboral. O conceito 

amplo de meio ambiente não é apoiado somente pela doutrina, mas também pela 

legislação. Como exemplo, menciona-se o previsto no inciso I do artigo 3º da PNMA. 

O foco central do estudo foi o meio ambiente do trabalho, privilegiado também com 

previsão constitucional, estando expresso no inciso VIII do art. 200 da CF/88. O meio 

ambiente laboral pode ser definido como tudo aquilo que cerca o trabalhador, não estando 

restrito ao estabelecimento na qual as atividades laborais são desenvolvidas. Conclui-se 

que a melhor acepção seja para o meio ambiente, seja para o meio ambiente laboral, é 

ampla, uma vez que assim aumentará a tutela sobre os direitos aqui defendidos. 

É cediço o fato de que o Direito Ambiental possui diversos princípios. Assim, foram 

examinado os princípios mais importantes para o foco dessa pesquisa, a saber: princípio 

da prevenção, o qual intenta evitar a ocorrência de um possível dano ao meio ambiente, 

dano este que tem comprovação científica; princípio da precaução, segue a mesma ideia 

do da prevenção, a diferença está no fato de que não há comprovação científica do dano; 

princípio do desenvolvimento sustentável, o qual refere que a sociedade deve se 

desenvolver economicamente, sem agredir o meio ambiente e respeitando também os 

direitos sociais; princípio do poluidor-pagador, prevê que aquele que causar danos ao 

meio ambiente deverá repara-lo; princípio da ubiquidade, refere que a proteção ao meio 

ambiente deve estar no centro das políticas estatais; princípios da informação e da 

participação, são dois princípios complementares, os quais garantem que a sociedade 

deve estar informada acerca de seus direitos e deveres, para assim participar da defesa ao 

meio ambiente. 

No tocante à conexão entre trabalho, saúde e meio ambiente, restou evidente que 

esses três pontos são essenciais para a sadia qualidade de vida, uma vez que o trabalhador 

passa a maior parte da sua vida no ambiente laboral, sendo, até mesmo complicado 

dissociar a vida no trabalho da vida pessoal, principalmente em razão do uso das 

tecnologias mais recentes como, os smartphones e grupos de WhatsApp. 
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Por conseguinte, no capítulo três, analisou-se quais os conceitos de saúde e de saúde 

mental. A definição de saúde não deve ser divisada somente sob o olhar da Medicina, mas 

sim de várias outras áreas, inclusive da jurídica. De tal maneira que se compreendeu que 

saúde não é meramente a ausência de doenças. A visão de saúde deve ser mais ampla, 

uma vez que envolve vários aspectos da vida do ser humano.  

Assim, foi expresso o conceito de saúde, criado pela OMS, para a qual saúde seria 

o completo estado de bem-estar social, físico e mental, porém levou muitas críticas, por 

ser considerado utópico e muito subjetivo. Com base nesse conceito, já se notou que a 

saúde física e a mental caminham juntas. Não se sabe, entretanto, ao certo o que seria o 

bem-estar afirmado pela OMS até mesmo porque essa definição de bem-estar, assim 

como, a de saúde, é variável de acordo com a época e com o local em que é abordado. 

Apesar das críticas ao conceito elaborado pela OMS, ele ainda é tomado como base para 

a efetivação do direito à saúde.  

Cumpre ressaltar, ainda, o fato de que o conceito de saúde sempre terá algo de 

subjetivo, sendo variável de acordo com a época, o local e os aspectos sociais da 

sociedade onde foi formulado. Desse modo, entre todas as definições do conceito de 

saúde, a mais interessante e ao mesmo tempo genérica, para este escrito, é a proposta de 

Christopher Dejours, o qual refere que saúde é ter esperanças.  

Em relação à saúde do trabalhador, percebeu-se que ela tem uma proteção a mais 

do que a saúde geral, justamente pelo fato de o operário estar inserido em uma relação de 

trabalho como a parte mais fraca. Assim, os legisladores criaram normas específicas para 

a tutela do trabalhador, como, por exemplo, um capítulo específico na CLT voltado 

exclusivamente para saúde e segurança do trabalho. Além disso, existem setores nas 

empresas, como o SESMT, os quais devem tratar da saúde e segurança dos colaboradores. 

Este fato ressaltou ainda mais a importância do tema. 

Sendo o trabalho voltado para a saúde mental, analisou-se também o conceito de 

saúde mental, é bastante similar ao da saúde, sendo que voltado para a psique. Deve-se 

considerar também que a saúde mental é variável de pessoa para pessoa, sendo alguns 

mais fortes e outros mais fracos. De igual modo, ocorre com a saúde mental do 

trabalhador, sendo que essa merece atenção especial, uma vez que situações ocorridas no 

meio ambiente laboral podem ser responsáveis pelo adoecimento do profissional. Além 

disso, um fato que chamou bastante atenção foi a ideologia da vergonha, elaborada por 

Christopher Dejours, o qual leciona que o empregado adoecido passa a ter vergonha da 

doença e esconde, muitas vezes, os sintomas e a própria doença, como se fosse anormal 

estar cansado, com sono e doente. Por este motivo, pesquisas como essa, se mostram de 
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grande relevância, pois intentam tirar o véu da vergonha, quebrando os tabus que existem 

sobre as doenças mentais dos trabalhadores. 

No tocante à evolução da saúde mental, extraiu-se da pesquisa a ideia de que, 

inicialmente, o Brasil adotou o modelo de tratamento europeu, o qual tinha como objetivo 

a cura do doente mental por meio da exclusão social, o que ocorria com a internação dos 

doentes em manicômios. Esse fato passou a ser conhecido como a grande internação 

brasileira, em decorrência do crescente número de internados. Assim, percebeu-se que os 

tidos como loucos já sofrem com a exclusão desde os primórdios dos estudos relacionados 

à saúde mental.  Em virtude de a internação não ser bem vista por muitos, em 1978, se 

iniciou, no Brasil, o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), o qual 

tinha como objetivo uma visão mais humanística da saúde mental, dando início à  

Reforma Psiquiátrica. Até hoje esses movimentos continuam lutando por melhorias nas 

condições de vida daqueles que trabalham com a saúde mental, como também com os 

doentes mentais. 

Convém mencionar que, com o advento da Carta Magna de 1988, a saúde de modo 

geral – física ou mental – passou a ser um direito de todos e um dever do Estado. Isto 

demonstra que a saúde é um direito fundamental e, assim sendo, deve ser protegido. 

Diversas outras leis foram criadas para a proteção da saúde mental. Como exemplo, cita-

se a Lei nº 10.216 de 2001, a qual dispõe sobre “[...] a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.”. 

Conclui-se, dessa forma, que o campo da saúde mental está sempre em crescimento. 

Ainda no teceiro capítulo, já no tocante à poluição labor-ambiental, entendeu-se 

que ela pode ser definida como a contaminação do meio ambiente laboral tanto por fatores 

físicos, químicos e biológicos, como também humanos, ou seja, a prática de assédio moral 

pode ser configurada também como poluidora do ambiente laboral, degradando a saúde 

mental do trabalhador.  A conexão entre poluição labor-ambiental e saúde mental advém 

da ideia de que a exposição a agentes poluidores, rotineiramente, pela maior parte do dia, 

poderá causar graves danos à saúde mental dos trabalhadores, resultando em moléstias 

profissionais psicológicas, como são os casos da síndrome do esgotamento profissional 

(burnout) e do transtorno cognitivo leve.  

No quarto capítulo, foi abordado o ponto central da pesquisa. Inicialmente, sobre o 

assédio moral, observou-se que inexiste na legislação brasileira uma norma específica 

para o assédio moral no meio ambiente do trabalho. De tal maneira o trabalho foi 

construído sobre o paradigma do pós-positivismo, porquanto grande parte da 

argumentação foi baseada em princípios. 
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Ao longo do estudo, constatou-se que o assédio moral tem diversas denominações 

como bullying, mobbing, terror psicológico, entre outras. Como, no Brasil, a expressão 

mais comum é assédio moral, optou-se por sua aplicação.  Para a configuração do assédio 

moral é necessário que existem, pelo menos, três elementos caracterizadores - conduta 

violenta, que é, justamente, os atos que atentam contra à dignidade da vítima, os quais 

podem ser realizados por meio de palavras, gestos ou de qualquer outra forma, até mesmo, 

a omissão e a exclusão da vítima da vida laboral. No tocante a exclusão, existe a figura 

do contrato de inação, que é quando o funcionário deixa de receber tarefas e se torna 

improdutivo na empresa. O segundo é a repetição dos atos de violência, ou seja, uma 

agressão pontual não configurará assédio moral. Compreendeu-se que, apesar de não 

configurar assédio moral, qualquer forma de violência deve ser repelida pelas empresas. 

O último elemento é a finalidade de denegrir a vítima, ou seja, o objetivo do assediador 

deve ser o de atingir a honra e a dignidade da vítima.  Entendeu-se, portanto, que o assédio 

moral pode ser definido como um conjunto de condutas reiteradas que atingem o bem-

estar e a honra da vítima 

Um ponto que merece destaque é o fato de que não há necessidade de comprovação 

de dano psíquico para que haja o assédio moral. O dano psíquico diverge do dano moral, 

sendo aquele o prejuízo causado à saúde mental da vítima. Assim, caso fosse necessária 

a comprovação de dano psíquico, os trabalhadores que são mais fortes mentalmente 

seriam alvos de assédio moral, e o assediador e a empresa não teriam nenhum ônus. 

Encarar o dano psíquico como requisito para configuração do assédio moral, apenas, 

chancelaria a conduta contra os mais fortes. 

Observou-se que existem diversas modalidades de assédio moral, seja interpessoal 

ou organizacional. O assédio moral organizacional se caracteriza por normas da própria 

companhia que atingem a dignidade do trabalhador, como, por exemplo, a limitação de 

tempo para uso de banheiros. Essas normas, muitas vezes, tem uma aparente legalidade, 

porém, entende-se que elas não são legais, haja vista que ferem diversos direitos dos 

trabalhadores e também princípios, como o da dignidade da pessoa humana, por exemplo. 

Em relação aos tipos de assédio moral interpessoal, chegou-se à conclusão que eles 

podem ser verticais descendentes ou ascendentes, horizontais ou mistos. O assédio 

vertical descendente é o mais comum de acontecer que é quando um superior hierárquico 

assedia um subordinado. É necessário dizer-se que a proibição do assédio moral, seja o 

organizacional, ou o vertical descendente, não tem o intuito de retirar do empregador o 

seu poder de direção. No entanto, é cediço que inexiste um direito absoluto, do mesmo 

modo que empregador ao gerir sua empresa deverá agir dentro das normas. 
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Em continuação aos tipos de assédio moral, foram analisados mais três tipos -  o 

vertical ascendente, o horizontal e o misto. O vertical ascendente caracteriza-se quando 

os subordinados assediam os chefes. É um tanto estranho pensar nesse tipo de assédio, 

porém, restou evidente que ele pode ocorrer, especialmente, quando um antigo colega de 

trabalho assume um cargo de chefia. Já o assédio moral horizontal se configura quando 

os atos de violência são praticados entre os próprios colegas de trabalho, ou seja, não há 

subordinação entre a vítima e o assediador. Por fim, notou-se a existência do assédio 

moral misto, o qual ocorre quando a vítima é assediada tanto por superiores hierárquicos 

quanto por seus colegas de trabalho. Conclui-se de tudo isto é que ante as variadas formas 

de violência no meio ambiente laboral é urgente que se tenham medidas sérias de combate 

a essas práticas. 

A prática do assédio moral é claramente um tipo de agente poluidor do meio 

ambiente do trabalho, podendo ser responsável por danos à saúde mental dos 

trabalhadores. Entende-se que o assédio moral é o agente poluidor e o assediador é o 

poluidor, podendo ser feita uma analogia com quem lança em um rio uma substância 

química, a substância é o agente poluidor e quem o lançou é o poluidor. Deve-se registrar 

o fato de que o poluidor pode ser pessoa física ou jurídica, conforme previsto na PNMA. 

De tal maneira, não há nenhum óbice à imputação de responsabilidade da companhia pela 

poluição labor-ambiental. 

Além de ser um agente poluidor do meio ambiente do trabalho, o assédio moral 

ainda é um fator de impedimento ao bom desenvolvimento da empresa, pois pode 

prejudicar a imagem perante clientes e a sociedade, o que diminui o lucro. O prejuízo, 

entretanto, não é apenas financeiro, mas também humanístico, já que o assédio moral 

prejudica todo o meio ambiente laboral, aumentando também o número de ausências ao 

trabalho, em decorrência das moléstias. A empresa ainda pode ser responsabilizada ao 

pagamento de indenizações por danos morais em decorrência do assédio moral, como 

exemplo, citou-se Ação Civil Pública de nº 0001338-93.2013.5.07.0014 interposta pelo 

Ministério Público do Trabalho da 7ª Região, em face da Companhia Energética do Ceará 

(COELCE). 

Com efeito, a conclusão não poderia ser outra, senão que o melhor caminho para as 

empresas e para a sociedade é a aplicação prática dos diversos princípios do Direito 

Ambiental, destacando-se o da prevenção, uma vez que há comprovação científica dos 

danos causados pelo assédio moral. Não restam dúvidas que é melhor prevenir do que 

remediar o assédio moral. 
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Diversos são os mecanismos de combate ao assédio moral. Relacionando com o 

Direito Ambiental, compreende-se que é possível a utilização do Programa Internacional 

para Melhoramento das Condições e do Meio Ambiente do Trabalho e do Estudo Prévio 

de Impacto Ambiental (EPIA). Esses dois instrumentos se mostram essenciais para a 

elaboração de um meio ambiente do trabalho saudável. Deve ser destacado o fato de que 

os funcionários devem participar da criação do EPIA, sendo assim, uma aplicação prática 

dos princípios da informação e da proteção. Este estudo não deve ser realizado, apenas, 

antes do início das atividades empresariais, mas também no decorrer das operações. 

Demonstrou-se que as empresas devem adotar medidas contra essas práticas, como 

a criação de programas específicos para o cuidado da saúde mental. Diversas são as 

medidas de proteção, destacando-se entre elas a criação de um canal de denúncias, a 

elaboração de um código de conduta, a existência de uma equipe multidisciplinar para o 

cuidado da vítima e a realização de esclarecimentos sobre o assédio moral por meio de 

metodologias tradicionais e lúdicas. Em todos esses processos é importante a participação 

dos funcionários para que eles se sintam parte da empresa.  

Além disso, convém destacar o fato de que restou evidente não ser preciso que os 

programas de combate ao assédio moral sejam caros, o que impediria a implementação 

dos mesmos pelas pequenas empresas. Importa é que eles sejam efetivos, não somente 

ideias postas em um papel sem qualquer aplicação prática. Afinal, compreende-se que 

proteger a saúde do trabalhador e o meio ambiente laboral dá lucro à companhia. 

Assim, ante todo o exposto, compreende-se que as hipóteses formuladas na 

introdução não só foram confirmadas, como também ultrapassaram a expectativa, de 

maneira tal que não restam quaisquer dúvidas acerca da importância de valorizar o 

trabalhador como parte fundamental do processo produtivo, devendo ser o foco das 

empresas e do governo a proteção às normas relacionadas à saúde mental do trabalhador 

e ao meio ambiente do trabalho.  
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