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RESUMO 
 

Danos ambientais impactam o equilíbrio do ecossistema, atingindo a qualidade de vida 
do indivíduo e causando prejuízos em longo prazo, seja no âmbito do meio ambiente 
natural, cultural, artificial ou do trabalho. Dentro desta temática, incumbe ao Direito zelar 
pelo meio ambiente, com a finalidade de resguardá-lo e recuperá-lo a fim de conceder 
proteção à sociedade. A problematização em torno desse contexto é que o previsto na lei 
não é suficiente para acompanhar as mudanças intrínsecas à seara ambiental, necessitando 
da Hermenêutica Jurídica para auxiliar nesse processo de interpretação das normas 
ambientais e do dano ambiental em si. Em razão disso, esta pesquisa busca responder à 
seguinte pergunta de partida: como e em que medida o Tribunal Superior do Trabalho 
tem abordado sobre o meio ambiente do trabalho em casos de dano ambiental à luz da 
Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral? A justificativa deste tema está em demonstrar 
as possibilidades de ocorrência do dano ambiental laboral e como o Direito busca evitar 
e garantir proteção a este dano. Ao optar por analisar essa temática na área ambiental 
trabalhista, o objetivo deste ensejo é investigar como e em que medida o Tribunal 
Superior do Trabalho trata dos danos causados por violação ao meio ambiente do trabalho 
e utiliza a Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral em seus julgados. A metodologia 
empregada se louva no método hipotético-dedutivo, com pesquisa bibliográfica, 
jurisprudencial, descritiva e exploratória. Em conclusão, o estudo verificou que o 
Tribunal Superior do Trabalho se expressa aberto à Hermenêutica Jurídica Ambiental 
Laboral, ao fundamentar seus julgados com base em princípios ambientais laborais, 
defendendo a existência do meio ambiente do trabalho como uma das espécies de meio 
ambiente, porquanto possui princípios específicos. Possivelmente, em alguns aspectos, o 
TST pudesse ser mais claro e indicar expressamente o princípio observado, e esclarecendo 
melhor os fundamentos para a responsabilização do dano ambiental. Mstrou-se, 
entretanto, de grande valia o fato de embasar suas decisões com critérios principiológicos, 
pois, assim, denota que a jurisprudência procura acompanhar as mudanças ocorridas na 
sociedade, no que diz respeito ao meio ambiente do trabalho e ao dano, já que nem todas 
as situações possíveis estão previstas na legislação. 

Palavras-chave: Meio ambiente do trabalho. Hermenêutica jurídica. Dano ambiental. 
Jurisprudência. Tribunal Superior do Trabalho. 
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ABSTRACT 
 

Environmental damage impacts the balance of the ecosystem, affecting the individual's 
quality of life and causing long-term damage, whether in the natural, cultural, artificial or 
work environment. Within this theme, it is the duty of the Law to protect the environment, 
with the purpose of safeguarding it and recovering it as a way of protecting society. The 
problematization around this context is that the positive in the law is not sufficient to 
accompany the changes intrinsic to the environmental field, requiring legal hermeneutics 
to assist in this process of interpretation of environmental norms and environmental 
damage itself. In view of this, this research quest to answer the following question: how 
and to what extent has the Tribunal Superior do Trabalho studied the labor environment 
in cases of environmental damage in the context of legal labor environmental 
hermeneutics? The justification for this theme is to demonstrate the possibilities of 
environmental damage and how the law search to avoid and guarantee protection against 
this damage. Opting to analyze this issue in the labor environmental area, the objective 
of this work is to investigate how and to what extent the Tribunal Superior do Trabalho 
deals with the damages caused by violation of the labor environment and uses legal labor 
environmental hermeneutics in its judgments. The methodology used is through the 
hypothetical-deductive method, using bibliographic, jurisprudential, descriptive and 
exploratory research. In conclusion, the study found that the Tribunal Superior do 
Trabalho is open to legal labor environmental hermeneutics by basing its judgments based 
on labor environmental principles, defending the existence of the labor environment as 
one of the species of environment by having principles specific. Possibly, in some aspects, 
the TST could be clearer and explicitly indicate the observed principle and better clarify 
the fundamentals for the responsability of environmental damage. However, it was very 
valuable to base their decisions on principles, because, therefore, it presents that the 
jurisprudence seeks to keep up with the changes that have taken place in society, with 
regard to the environment of work and damage, since neither all possible situations are 
foreseen in the legislation. 

Keywords: Work environment. Legal hermeneutics. Environmental damage. 
Jurisprudence. Tribunal Superior do Trabalho. 
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1 INTRODUÇÃO 

A proteção conferida pela Constituição Federal de 1988 (CF/88), no artigo 225, 

despertou a importância do Direito Ambiental, por diversas razões, dentre elas a ligação 

com o direito à vida, a percepção da necessidade de cuidar dos ecossistemas como 

garantia das gerações atuais e futuras, e, ainda, a abrangência dos reflexos ocasionados 

ao meio ambiente, porquanto o que acontece em determinado local ponto do mundo pode 

ter reflexos em todo o Planeta.  

Destaque-se, por oportuno, o fato de que nenhuma outra Constituição Federal 

havia dedicado especial atenção à temática ambiental, mormente prever que o meio 

ambiente se revela como um direito, ao passo que são garantidos à sociedade o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem como um dever fundamental, em razão da 

necessidade de atitude do Estado, da sociedade e da pessoa, individualmente, para que 

este direito seja assegurado a todos. 

O posicionamento majoritário da doutrina brasileira defende o argumento de que 

o meio ambiente envolve quatro facetas: natural, artificial, cultura e do trabalho. Há, 

entretanto, entendimento contrário, que considera o meio ambiente apenas sua acepção 

natural, excluindo as outras classificações. 

Ao adotar a corrente em defesa do meio ambiente do trabalho, respaldada no 

artigo 200, inciso VII da Lei Maior, este passa a estar protegido pelos direitos sociais dos 

trabalhadores expressos na CF/88, pelos princípios e regras de proteção à saúde e 

segurança do trabalho e também pelas normas ambientalistas, de natureza material e 

processual.  

Para tanto, é necessária nova e constante interpretação das normas ambientais 

para que lhes seja concedido outra visão, com o objetivo a garantir efetivamente o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado em todas suas acepções. A Hermenêutica Jurídica 

trata deste processo de conhecimento realizado pelo sujeito, que é o intérprete, ao captar 

o objeto, que, no caso, são as normas, perceber o sentido e assim aplicar a casos concretos. 

Ao verificar novamente o objeto, no entanto, outro sentido será constatado e, com efeito, 

haverá nova interpretação que auxiliará na concretização do Direito Ambiental, não 

restando as normas ambientais meramente simbólicas. Ainda que estas normas 

permaneçam inalteradas em seu texto, o intérprete percebe o movimento do Direito, 
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formando raciocínios jurídicos, o que justifica a necessidade da Hermenêutica Jurídica 

Ambiental. 

Um dos temas que chama atenção no âmbito do Direito Ambiental é o dano, pois 

ele é responsável pela degradação ao meio ambiente em todas as suas facetas. Este 

prejuízo possui características específicas que o diferem do dano tradicional, haja vista 

que o titular do bem ambiental é difuso, ou seja, indefinido, transtemporal, em razão de 

ser cumulável de geração para geração, pois pode acontecer de um malefício ser 

constatado somente pelas futuras gerações; e, ainda, incerto ao considerar a dificuldade 

de constatação desde dano e da percepção do nexo de causalidade nele existente.  

Uma nova interpretação das normas jurídicas, por meio de um estudo da 

Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral e seus princípios e, talvez, a proposição de 

novos princípios, pode auxiliar a obter uma solução para o vínculo homem, natureza e os 

danos resultantes, pois se percebe que os conceitos jurídicos não são estáticos e, pelo 

contrário, estão em constante mudança. No ãmbito deste espírito, para estudar o dano 

ambiental e suas peculiaridades, é necessário um diálogo entre as diversas áreas do 

Direito, e do conhecimento em geral, para obter resultados em prol do meio ambiente, 

seja ao buscar a reparação da lesão ou aplicar medidas no sentido de evitá-lo.  

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) é a corte com a devida competência para 

julgar situações associadas ao meio ambiente do trabalho. Para conferir um caráter prático 

à pesquisa, importante é compreender como os órgãos julgadores utilizam a 

Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral em casos de dano ambiental por violação ao 

meio ambiente do trabalho; danos estes que podem estar relacionados às relações 

pessoais, seja com empregador ou colegas de trabalho, ou ao espaço físico, como, por 

exemplo, por meio da prática de atos discriminatórios ou descumprimento das normas de 

saúde e segurança, respectivamente. 

Este estudo jurisprudencial não é um fim para se concretizar se há ou não o uso 

da hermenêutica jurídica ambiental laboral e finalizar os debates sobre o tema. Na 

verdade, é um convite para enfrentar o problema do dano ambiental laboral e suas 

particularidades e a imbricada relação com a interpretação das normas jurídicas. A busca 

de respostas guia a considerações sobre o meio ambiente em si, Hermenêutica e Direito, 

a relação entre ambiente e trabalho e o dano ambiental laboral. 
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Feita esta análise, pretende-se estudar o modo como o Direito brasileiro aborda 

sobre o meio ambiente do trabalho, qual a relação entre Hermenêutica e Direito como 

embasamento para a compreensão da Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral, e como 

esta é utilizada em casos de dano ambiental por violação ao meio ambiente do trabalho 

pelo TST. 

Realizadas estas considerações de cunho introdutório, este experimento 

acadêmico demanda a resposta para a seguinte pergunta de partida: como e em que 

medida o TST tem abordado sobre o meio ambiente do trabalho em casos de dano 

ambiental à luz da hermenêutica jurídica ambiental laboral? 

Questiona-se, então, especificadamente: De que modo o Direito Brasileiro trata 

sobre a epistemologia do meio ambiente do trabalho? Em que contexto está a 

hermenêutica jurídica ambiental laboral e como esta auxilia na proteção ao meio ambiente 

do trabalho? De que maneira o TST utiliza a hermenêutica jurídica ambiental laboral ao 

julgar casos de dano ambiental por violação ao meio ambiente do trabalho? 

Uma apreciação abordando este tema justifica-se pela ligação direta com a 

preservação do direito à vida. É, também, um meio de defender a aplicação das normas 

ambientais, com regras protetivas, mas pouco aborda sobre o significado de seus 

institutos, como o dano ambiental no meio ambiente do trabalho, e acerca da relação da 

Hermenêutica e do Direito, sendo este um elo imprescindível para acompanhar as 

mudanças ambientais. 

A pesquisa é relevante, ainda, dado que de nada adianta existir o dano e não 

haver instrumentos hábeis para protegê-lo, anulas seus efeitos e removê-lo, no sentido de 

reparar, sob pena de a legislação ambiental ser meramente simbólica. O assunto é de suma 

importância, em razão de tornar pública a possibilidade de ocorrência ou não deste dano 

e a necessidade de utilizar a Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral para auxiliar neste 

procedimento de preveni-lo. Também é uma modalidade de esclarecer sobre a proteção 

ambiental e ampliar o aporte doutrinário atinente à matéria, objetivando garantir as 

determinações previstas na CF/88. 

Há muito o que esclarecer e estudar sobre a temática, haja vista a necessidade de 

um repensar dos conceitos jurídicos considerados estáticos, com base na Hermenêutica 
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Jurídica, analisando então um diálogo entre os ramos do Direito e também fora dele, com 

um enfoque crítico.  

Em complemento, este escrito é relevante também perante aos riscos de 

retrocessos sociais, como as mudanças legislativas pelas quais o país transita, como as 

reformas trabalhista e previdenciária, sendo oportuno o enfrentamento deste objeto de 

pesquisa. 

Para a sociedade, este exame esclarece sobre a hermenêutica jurídica ambiental 

laboral e a possibilidade ou não do dano ambiental no meio ambiente do trabalho, a fim 

de aguçar uma análise sob nova perspectiva em torno do tema, em razão das 

particularidades do Dano Ambiental, avivando o interesse no assunto.  

No âmbito acadêmico, este relatório de pesquisa é uma contribuição para 

aumentar as fontes de pesquisa sobre o tema, ainda carentes no Direito pátrio, quando se 

cuida da própria epistemologia do meio ambiente do trabalho e ampliar a pesquisa e a 

bibliografia na área, bem como ensejar discussões para difusão e ampliação do 

conhecimento específicos, por meio da análise de jurisprudência, com a finalidade de 

observar o posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho. 

Vinculada à linha “Relações Privadas, Direitos Humanos e Desenvolvimento”, 

bem como ao Projeto Estruturante “Relações Privadas e Promoção dos Direitos Difusos 

e Coletivos”, o trabalho está adequado ao Curso de Mestrado, do Programa de Pós-

Graduação do Centro Universitário 7 de Setembro, por abordar sobre o meio ambiente do 

trabalho - tradicionalmente associada ao Direito Trabalho, que é um ramo de Direito 

Privado - ligado ao Direito Ambiental - direito difuso agregado aos Direitos Humanos. 

O objetivo geral, pois, é investigar como e em que medida o TST aborda sobre 

o meio ambiente do trabalho, o dano ambiental e a hermenêutica jurídica ambiental 

laboral. Com efeito, os objetivos específicos são: discorrer sobre a epistemologia do meio 

ambiente do trabalho com base no Direito brasileiro, analisar como se constitui a 

Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral, quais seus elementos e de que maneira esta 

auxilia no resguardo ao meio ambiente do trabalho e, por fim, mensurar como o TST 

julga casos de dano ambiental em desrespeito ao meio ambiente do trabalho à luz da 

Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral.  
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Para tanto, a dissertação foi dividida em três capítulos, além da introdução e 

conclusão. Cada um sustenta e repercute diretamente no outro, que não terá sentido se 

não observado como um todo. Para tanto, recorrem-se ao uso de notas remissivas, a fim 

de fortalecer a leitura integrada. Ao final, o leitor terá compreendido a ideia da 

Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral e como o TST se reporta a este instituto em 

casos de dano ambiental por ofensa ao meio ambiente do trabalho. 

Ao considerar que o estudo de um instituto não pode ser realizado sem 

conhecimento de seus fundamentos epistemológicos, é imprescindível firmar 

entendimento sobre a Epistemologia do Meio Ambiente do Trabalho no Direito 

Brasileiro. Nesse sentido, o primeiro discute a tutela diferenciada atribuída ao meio 

ambiente, por meio do exame de suas várias definições e distintas acepções. Serão 

analisados o direito e dever ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e as 

repercussões dessas dimensões para o sistema jurídico, a fim de perceber a importância 

de sua influência na vida do indivíduo e da sociedade. Em seguida, realiza uma 

abordagem crítica e reflexiva em torno do meio ambiente do trabalho, com a finalidade 

de propor um conceito para tal instituto. Realizados estes registros, passa-se a refletir, sob 

um ponto de vista introdutório, os possíveis danos ao meio ambiente do trabalho. 

A discussão atinente à epistemologia do meio ambiente influencia o Direito, em 

especial, o Ambiental, haja vista que o ordenamento jurídico não é o bastante para cuidar 

dos problemas ambientais. Nesse contexto, o segundo capítulo visa a explorar a relação 

entre Hermenêutica e Direito para compreender a sua função no sistema jurídico, em 

virtude da necessidade de preservação do meio ambiente, o que inclui o do trabalho.  

Os princípios são guias para o intérprete, ao estruturar, orientar e exibir 

fundamentos para garantir o meio ambiente do trabalho ecologicamente equilibrado e 

auxiliar nos processos decisórios em geral, em especial dentro da abordagem pós-

positivista que defende o caráter normativo dos princípios. Por isso, serão estudados os 

princípios do Direito Ambiental do Trabalho, que detém função elementar na elaboração 

da lógica ambiental. Com efeito, serão examinados os princípios da prevenção, da 

precaução, do desenvolvimento sustentável, do poluidor-pagador, da participação e da 

ubiquidade, segundo um marco teórico traçado.  

Posteriormente, será refletido a respeito de uma nova relação entre meio 

ambiente e trabalho, com base nos princípios e legislações vinculadas, o que repercutirá 
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em uma nova pré-compreensão para aqueles que trabalham com o Direito, imperioso a 

uma Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral. 

A relação do dano com o meio ambiente do trabalho é peculiar e complexa, por 

força das particularidades do dano ambiental em si, como seu caráter transtemporal, 

transfronteiço e global. É necessário ampliar a visão além do sistema jurídico, por 

intermédio do entendimento do intérprete, e assimilar a necessidade de o Direito se 

conectar com outras áreas do conhecimento, e também com suas ramificações, como o 

Direito Ambiental e Direito do Trabalho, com a finalidade de prevenir o dano ambiental 

em todas suas acepções. 

Será refletido, por conseguinte, sobre o dano ambiental laboral por meio da 

interpretação deste instituto, para, no terceiro capítulo, averiguar a imbricada relação 

entre a Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral e o dano ambiental laboral. De nada 

adianta normas protetivas se não há a reparação devida ao meio ambiente em virtude das 

dificuldades de responsabilização por dano ambiental. Sendo assim, a jurisprudência 

desempenha crucial tarefa na solidificação e execução das particularidades que rodeiam 

o Direito Ambiental e do Trabalho. Por esta razão, foram selecionados alguns julgados 

que tratem de dano ambiental laboral por violação ao meio ambiente do trabalho, por 

meio de critérios metodológicos preestabelecidos, a fim de avaliar se a jurisprudência do 

Tribunal Superior do Trabalho se apresenta aberta à Hermenêutica Jurídica Ambiental 

Laboral. Este estudo é interessante por atribuir caráter prático à pesquisa e busca auxiliar 

na fundamentação do entendimento exalado por aquela Corte.  

Se há peculiaridades quanto ao dano ambiental e compreender como ocorrerá 

sua responsabilização em âmbito doutrinário, há também desafios enfrentados pela 

jurisprudência ao julgar casos concretos. Por isso, será realizado um estudo sobre os 

desafios da jurisprudência ante as dificuldades de responsabilização por dano ambiental 

laboral no Direito Brasileiro, com a intenção de auxiliar em possíveis soluções para tal 

dilema. 

A pesquisa realiza-se pelo método hipotético-dedutivo em razão desta se iniciar 

com base em uma hipótese que, ao final, será confirmada ou não, que gravita à órbita da 

proteção do ordenamento jurídico ao meio ambiente do trabalho, da Hermenêutica 

Jurídica Ambiental Laboral e recorrência deste instituto por parte da jurisprudência do 

TST. 
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Juntamente com este procedimento metodológico, empregar-se-á o método 

dedutivo, o qual tem por norte uma hipótese sobre o funcionamento e característica do 

fenômeno sob exame, 1 qual seja, investigar como e em que medida o TST emprega a 

Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral ao julgar casos de dano ambiental por prejuízo 

ao meio ambiente do trabalho. 

A abordagem será qualitativa,  na medida em que visa a conhecer e interpretar a 

natureza de um fenômeno social, preocupando-se com os fatos sociais, 2 referindo-se, 

neste experimento, ao fato danoso ocorrido no meio ambiente do trabalho e a utilização 

da Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral como fundamento para a reparação. 

No concernente à finalidade, este estudo é descritivo, tenciona descrever o 

fenômeno em discussão, e também explicativo, tendo por meta compreender a base e 

explicar os fenômenos e a relação entre eles que, neste caso, buscará reproduzir sobre a 

Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral em casos de dano ambiental no meio ambiente 

do trabalho. 3 Além disso, é de natureza teórica, visto que percebe o que os estudiosos 

escreveram,4 utiliza fontes bibliográficas, como livros e periódicos relacionados com a 

temática ambiental e trabalhista, e também foram feitas consultas à internet em sites 

idôneos. 

Concomitantemente a estes tipos, será realizado um exame jurisprudencial, 

característico do Direito, mediante a análise de julgados. Logo, serão estudadas decisões 

do Tribunal Superior do Trabalho (TST), tendo os seguintes critérios de seletividade: 

analisar os acórdãos resultantes desta investigação julgados no período de 01/01/2015 a 

31/12/2017, ou seja, nos últimos três anos, a fim de limitar a busca aos casos mais 

recentes, incluindo decisões proferidas sob a vigência da Reforma Trabalhista de 2017.  

A consulta será no sítio eletrônico “www.tst.jus.br”, no campo “consulta 

unificada”, com a palavra-chave “meio ambiente adj trabalho”, restando em 76 acórdãos. 

Deste resultado, foram excluídos julgados que não tratavam de dano ambiental no meio 

ambiente do trabalho associada à Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral e também as 

decisões que abordavam o assunto de maneira superficial, pois, para fins didáticos e de 

                                                 
1 XAVIER, Antonio Carlos. Como fazer e apresentar trabalhos científicos em eventos acadêmicos. Recife: 
Respel, 2010, p. 37. 
2 TRALDI, Maria Cristina; DIAS, Reinaldo. Monografia passo a passo. Campinas: Alíena, 2011, p. 35. 
3 Ibid., pp. 32-33. 
4 PESSOA, Simone. Dissertação não é bicho-papão. Rio de Janeiro: Rocco, 2005, p. 86. 
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aprofundamento da pesquisa, escolheu-se por examinar aqueles que detalhavam sobre o 

assunto em estudo, aportando-se a cinco decisões a serem apreciadas.  

A hipótese central do trabalho é a de que o Direito Brasileiro tem como 

fundamento de proteção ao meio ambiente na Constituição Federal de 1988 em suas 

distintas acepções. Admitindo isso, são reconhecidas sua existência no meio ambiente do 

trabalho e a consequente aplicação dos princípios ambientais a esta seara, por meio da 

Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral que auxilia no processo de interpretação diante 

das particularidades do Direito Ambiental. Todo dano causado ao meio ambiente merece 

ser reparado, o que inclui o dano ambiental laboral por degradação ao meio ambiente do 

trabalho. Utilizando a Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral, há uma releitura do 

dano ambiental para garantir sua efetiva reparação nas variadas facetas do meio ambiente. 

Não é suficiente, porém, compreender as normas se não há sua real eficácia em casos 

concretos. Por isso, a análise da jurisprudência de dano ambiental por violação ao meio 

ambiente do trabalho, restrita ao Tribunal Superior do Trabalho, demonstra a abertura à 

Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral como instrumento de garantia do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado em todas suas acepções. 

Para conceder uma resposta adequada aos questionamentos propostos pelo 

Direito, é imprescindível agregar conhecimentos e reinterpretar as normas, para ter 

aplicabilidade no sistema jurídico. Isto se dá em razão de o Direito não ser uma fórmula 

pronta, estática, exigindo do pesquisador coragem para enfrentar o novo. Esta 

investigação se exprime como uma tentativa, quiçá bem-sucedida, de uma pesquisadora 

em desvendar novos caminhos. 
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2 A EPISTEMOLOGIA DO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NO DIREITO 

BRASILEIRO 

Em virtude das consequências ambientais que causam repercussão na vida do 

ser humano e da coletividade, o meio ambiente passou a ser assunto atual e 

constantemente debatido na sociedade e no meio jurídico e acadêmico. A percepção que 

os ecossistemas não são infinitos despertou a relevância do tema, aguçando o interesse 

em conhecer melhor o conjunto de assuntos e pesquisar na área. Percebeu-se a 

necessidade de preservar o que ainda existe e a busca em restabelecer o status anterior, 

em virtude de produzir consequências à saúde e à qualidade de vida das gerações atuais e 

futuras. 

Ao adotar o posicionamento de que o meio ambiente não se restringe apenas ao 

natural, mas também ao cultural, ao artificial e do trabalho - com fundamento no que será 

defendido nesta pesquisa - é importante entender a epistemologia em torno do meio 

ambiente, o que inclui o do trabalho. 

Epistemologia é, conforme Japiassu5, “ [...] o estudo crítico dos princípios, das 

hipóteses e dos resultados das diversas ciências” em que uma conotação mais simples é 

“discurso (logos) sobre a ciência (episteme)”. Neste relatório de pesquisa, serão 

analisados os princípios, hipóteses e resultados em torno da Ciência do Direito, 

especificadamente a epistemologia do meio ambiente do trabalho. 

Compreender o discurso do ordenamento jurídico brasileiro em torno da 

temática do meio ambiente do trabalho, baseada no artigo 200, inciso IV, da Constituição 

Federal de 1988 (CF/88) - considerada um “marco na democracia”6 e que inovou quanto 

a um capítulo exclusivo sobre meio ambiente – tem por finalidade discutir sobre a 

existência real deste instituto. Tal debate inicial é importante para formar bases que 

sustentar a proposta defendida neste ensaio, a qual diz respeito ao meio ambiente do 

trabalho.  

                                                 
5 JAPIASSU, Hilton Ferreira. Introdução ao pensamento epistemológico. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 
1986, p. 21. 
6 MARMELSTEIN, George. 25 anos da Constituição de 1988: presente, passado e futuro. In: ROCHA, 
Maria Vital da; CARVALHO, Paulo Rogério Marques de (Orgs.) 25 anos da Constituição de 1988: os 
direitos fundamentais em perspectiva. Fortaleza: Expressão Gráfica, 2013, pp. 13-36, p. 34. 
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Ressalta-se que o meio ambiente do trabalho existe independentemente de estar 

expresso em lei. Haja vista os diversos conceitos que serão expendidos no decurso desta 

pesquisa, este local de labor está relacionado ao ambiente, maquinário e trabalhador e aos 

agentes químicos, biológicos e físicos associados a eles que devem garantir a saúde e a 

segurança do trabalhador. Por isso, o local de trabalho existe pelo simples exercício do 

labor, independentemente de estipulação legislativa. A previsão legal apenas fortalece tal 

instituto e demonstra concordância, na contextura do ordenamento jurídico brasileiro, 

quanto ao reconhecimento do meio ambiente do trabalho, o que abre espaço para 

discussões e demonstra a relevância do tema. 

No mencionado contexto, este capítulo abordará, inicialmente, sobre a previsão 

legal protetiva ao meio ambiente e se há alguma peculiaridade a fazer com que mereça 

especial atenção por parte dos aplicadores do Direito, referindo-se tal instituto não 

somente ao natural, existindo também o artificial, aquele constituído pelo homem, o 

cultural, referindo-se ao patrimônio cultural, e do trabalho, este ligado ao âmbito do local 

do trabalho e tudo a ele conectado. 

Em seguida, serão estudados o direito e o dever fundamental ao meio ambiente, 

com esteio nas acepções conferidas pela CF/88, e como e em que medida o trabalhador 

possui o direito de usufruir de um meio ambiente de trabalho ecologicamente equilibrado, 

contudo, como este direito enseja o dever de atuar em prol deste meio ambiente, o que 

vincula o empregador. 

Feitas estas considerações, passa-se a uma reflexão crítica sobre o meio ambiente 

do trabalho, ao averiguar suas características e o conceito adotado pela doutrina e 

jurisprudência, almejando uma proposta conceitual para tal instituto. 

2.1 Meio ambiente: uma tutela jurídico-legal diferenciada 

O meio ambiente possui um capítulo a ele dedicado na Constituição Federal de 

1998 (CF/88), ausente das Cartas anteriores, de modo que a inclusão tardia é criticada por 

Norma Sueli Padilha,7 em razão de ser o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado um direito fundamental. Referida autora comenta que apenas à época da 

                                                 
7 PADILHA, Norma Sueli. O equilíbrio do meio ambiente do trabalho: direito fundamental do trabalhador 
e de espaço interdisciplinar entre o Direito do Trabalho e o Direito Ambiental. Revista do TST, Brasília, v. 
77, n. 4, out./dez., 2011, pp. 231-258, p. 36. 
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elaboração da Carta Magna a sociedade percebeu a importância de proteger ao meio 

ambiente.  

Somente com a Lei Maior, o processo ambiental passou a ser regido por 

princípios próprios que devem ser aplicados quando existir qualquer ameaça ou lesão aos 

bens ambientais. Isto foi reflexo da necessidade de “[...] um direito processual ambiental 

preventivo”.8 

Na visão de Germana Belchior9, “[...] o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado alcança o patamar de direito fundamental nas modernas Constituições por ser 

imprescindível à dignidade da pessoa humana”. Este direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado não significa uma inalterabilidade constante do ecossistema, 

contudo, está ligada à “[...] harmonia ou a proporção e a sanidade entre os vários 

elementos que compõe a ecologia”, segundo alerta Machado10, devendo o Poder Público, 

a coletividade e cada indivíduo almejar e proteger este direito, tendo em vista que, como 

ensina Carla Amado Gomes11, a leitura do artigo 225 da Lei Maior considera o ambiente 

“[...] um bem público, imaterial e inapropriável”. 

Efetivamente, pois, para que seja garantida a dignidade humana em relação ao 

meio ambiente, não é necessário que este permaneça estático. As mudanças ocorridas aos 

ecossistemas devem, mesmo com a inovações ocorridas, buscar assegurar a dignidade 

humana.  

Conceituar o meio ambiente é um desafio debatido antes mesmo de promulgada 

a Constituição Federal de 1988. Percebe-se, por exemplo, a determinação da Política 

Nacional do Meio Ambiental (Lei nº 6.938/81) em seu artigo 2º, inciso I, que “[...] 

considera o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente 

assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo”, e, ainda, no artigo 3º como “[...] 

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”.  

                                                 
8 PAULA, Jônatas Luiz Moreira. Direito Ambiental e cidadania. Leme: JH Mizuno, 2007, pp. 49-50. 
9 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Fundamentos epistemológicos do Direito Ambiental. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 84. 
10 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 50. 
11 GOMES, Carla Amado. Direito Ambiental: o ambiental como objeto e os objetos do Direito do Ambiente. 
Curitiba: Juruá, 2010, p 24. 
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As diversas facetas e a amplitude do meio ambiente não permitem que qualquer 

conceito atribuído ao meio ambiente consiga retratá-lo amplamente. As mudanças 

ocasionadas ao meio ambiente acarretam que seu conceito esteja em constante alteração, 

de modo a acompanhar as transformações ambientais. Com relação a estes vários 

conceitos de meio ambiente, Sebastião Valdir Gomes12 explica que esta variedade 

constitui elementos que se completam, e não se excluem. 

A constitucionalização do meio ambiente fortalece o Direito Ambiental como 

um instrumento em proteção do Planeta, pois demonstra a importância em torno da 

matéria e abre espaço para diálogo, ampliando os horizontes em defesa dos ecossistemas. 

Na visão de Herman Benjamin13, esta constitucionalização é uma conquista ético-jurídico 

mensurada “[...] pela análise formal das normas, mas também pela prática constitucional” 

que está nos vários e inegáveis institutos jurídicos advindos com este avanço. Continua 

afirmando que a Constituição Federal de 1988 (CF/88) ressalta como pontos mais 

expressivos desta inovação: 

A autonomização jurídica do meio ambiente, o tratamento jurídico-holístico da 
Natureza, o reconhecimento, ao lado da dimensão intergeracional, de valor 
intrínseco aos outros seres vivos e ao equilíbrio ecológico, a ecologização do 
direito de propriedade e a instituição dos princípios da primariedade do meio 
ambiente e da exporabilidade limitada.14 

Em virtude desta variedade de conceitos, o meio ambiente pode ser considerado 

somente aquele onde se vive ou inclusos os objetos – nesta visão, se incluem os 

indivíduos. Sob a segunda perspectiva, o ser humano poderia ser considerado parte do 

meio ambiente, por interagir diretamente com ele, e suas atitudes ensejam consequências 

direta para este meio. 

Apesar de não estar previsto expressamente que o ser humano também é meio 

ambiente, para Cretella Neto, a expressão “vida em todas as suas formas” inclui a vida 

humana, visto ser uma modalidade de vida, e entende que a proteção conferida ao meio 

ambiente não é somente porque os seres humanos vivem nele, todavia, também pela 

                                                 
12 GOMES, Sebastião Valdir. Direito ambiental brasileiro. Porto Alegre: Síntese, 1999, pp. 29-30. 
13 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcelos e. O meio ambiente na Constituição Federal de 1988. 
Informativo Jurídico da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, v. 19, n. 1, jan./jun., 2008, pp. 37-80, p. 78. 
14 Ibid., p. 78. 
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importância de todas os formatos de vida nele existentes e das “[...] condições em que se 

encontram as propriedades que revelam a identidade cultural e a paisagem” 15. 

Paira a dúvida, contudo, com relação aos animais, se também seriam objetos a 

serem tutelados pelo Direito Ambiental, ao adotar o entendimento há pouco relatado. 

Krämer16 explica que “[...] los que están en libertad son también parte del ambiente 

natural, por lo que las medidas de protección de los animales salvajes son medidas 

ambientales”17. 

Ao esclarecer as dúvidas quanto ao tema, José Afonso da Silva18 considera o 

meio ambiente um conjunto de elementos naturais que condicionam o meio, o qual 

“integra-se, realmente, de um conjunto de elementos naturais e culturais, cuja interação 

constitui e condiciona o meio em que se vive”. E esta é origem da expressão meio 

ambiente, que apresenta mais riqueza de sentido, por meio de uma conexão de valores e 

“expressa o resultado da interação desses elementos”, ao contrário de somente a palavra 

ambiente, que apenas “exprime o conjunto de elementos” 19. 

Como é possível perceber, a Carta Magna ampliou seu campo de visão do 

conceito de meio ambiente ao prever que este possui uma acepção natural (art. 225, caput 

e §1º), cultural (arts. 215 e 216), artificial (art. 21, inc. XX, art. 182 e ss. e art., 225) e do 

trabalho (art. 200, inc. VIII) e parte da doutrina brasileira defende o ponto de vista de que 

o meio ambiente envolve quatro facetas - natural, artificial, cultura e do trabalho - como 

Norma Sueli Padilha20 relata ser este o entendimento de Amauri Nascaro Nascimento e 

Julio de Sá.  

Cada uma desta acepções reflete uma interação do ser humano com o ambiente 

de modo prático, o que fortalece a defesa da pessoa como objeto deste meio. De tal sorte 

que, por exemplo, o meio ambiente do trabalho resulta da associação do labor pelo 

trabalhador com o ambiente que o cerca. De plano, resta demonstrada esta ligação. 

                                                 
15 CRETELLA NETO, José. Curso de Direito Internacional do Meio Ambiente. São Paulo: Saraiva, 2012, 
pp. 78-79. 
16 KRÄMER, Ludwig. Derecho Ambiental y tratado de la comunidade Europea. Traduzido de Luciano 
Parejo Alfonso e Àngel Manuel Moreno Molina. Madrid: Marcial Pons, 1999, p. 78. 
17 “Aqueles que estavam em liberdade são também parte do ambiente natural, de modo que as medidas de 
proteção dos animais selvagens são medidas ambientais.” (Traduziu-se livremente) 
18 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 20. 
19 Ibid., p. 20. 
20 PADILHA, Norma Sueli. Fundamentos Constitucionais do Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: 
LTr, 2002, pp. 41-42. 
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Há, entretanto, entendimento contrário, que considera o meio ambiente apenas 

em sua acepção natural, como defendem Epiney, Pfenniger e Gruber21. Na percepção de 

Manzano22, a diferença entre considerar o meio ambiente apenas em sua acepção natural 

é que esta concepção não garante proteção às áreas transformadas pelo homem. Segundo 

Manzano,23 na Europa há uma tendência em considerar o meio ambiente apenas em sua 

acepção natural (natürliche Umwelt): “A nivell europeu, això ha tingut com a resultat un 

tendència bastant generalitzada que prova de restringir el medi ambient a medi ambient 

natural”.24 Cita como adeptos deste posicionamento os autores Astrid Epiney, Hanspeter 

Pfenniger e Reto Gruber, o que demonstra a discordância em torno da temática. 

A seu turno, José Afonso da Silva25 aborda o meio ambiente como natural, 

artificial e cultural, e considera o do trabalho incluso no meio ambiente artificial, mas 

salienta que aquele é merecedor de tratamento diferenciado, em virtude de envolver a 

saúde e a integridade física do trabalhador que pode ser agredida por fontes internas e 

externas, tendo em vista que um ambiente degradado e inseguro acarreta poluição e 

insegurança externa. Assim, completa o autor dizendo que “[...] o ambiente do trabalho é 

protegido por uma série de normas constitucionais e também legais destinadas a garantir-

lhe condições de salubridade e de segurança” 26. 

Ao adotar o posicionamento de que o significado de meio ambiente abrange não 

somente o natural – que não é pacífico, como discutido há pouco27- qualquer repercussão 

ocasionada ao meio ambiente terá consequências não somente nele. Nesse sentido, 

Germana Belchior28 relata que a CF/88 “[...] teria buscado tutelar uma visão ampla e 

sistêmica do meio ambiente”, ao abranger a natureza, o artificial e os bens culturais. 

Assim, a Carta Magna buscou refletir o caráter globalizante do meio ambiente29. 

O entendimento de que o meio ambiente não se restringe ao natural está baseado 

no antropocentrismo alargado, que considera o ser humano no “centro”, em virtude de 

                                                 
21 MANZANO, Jordi Jaria i. El marc juridicoconstitucional de la política ambiental. Tese de doutorado. 
Departament de Dret Públic, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 2003, p. 99. 
22 Ibid., p. 98. 
23 Ibid., p. 98. 
24 “A nível europeu, isso resultou em uma tendência bastante difundida para tentar restringir o meio 
ambiente ao meio ambiente natural”. (Traduziu-se do Catalão). 
25 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 20. 
26 Ibid.,. p. 20. 
27 MANZANO, op. cit., p. 99. 
28 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Fundamentos epistemológicos do direito ambiental. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 107. 
29 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 20. 
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sua racionalidade e não por ser superior. Em razão da racionalidade, “[...] ele possui ética 

solidária em relação a todas as formas de vida, sendo responsável por suas condutas que 

influenciam a atual geração, bem como as futuras”30, o que para Annelise Steigleder,31 

aumenta a responsabilidade do ser humano ante a natureza, pois passa a ser “um guardião 

cuidadoso da Biosfera”. 

A maneira única de manter o equilíbrio dos ecossistemas é “[...] a colocação do 

homem como personagem central na conceituação ecocêntrica e biocêntrica” 32, conforme 

Rodrigues. Nesse sentido, para o referido autor, o ser humano é personagem essencial na 

manutenção e preservação do meio ambiente. 

De acordo com Leite33, “[...] uma ética antropocêntrica alargada e 

intergeracional galgada no princípio da responsabilidade é um caminho possível para uma 

nova relação do homem com o meio ambiente e, por conseguinte, consigo mesmo”, sendo 

necessária para se obter uma nova visão da realidade. 

Nesse âmbito, percebe-se que a legislação conceituou apenas o meio ambiente – 

o que, como já abordado, não abrange a amplitude deste conceito – todavia, a inércia do 

legislador não impossibilitou sua classificação pela doutrina, como fez, por exemplo, 

Sebastião Valdir Gomes34 que, claramente, aborda sobre as facetas do meio ambiente e 

explica que, malgrado as normas atribuírem distintas qualidades ao conceito de meio 

ambiente, são de elementos jurídicos que se agregam e não se excluem, pois o natural se 

refere aos elementos naturais, enquanto o cultural é o patrimônio histórico, artístico, 

arqueológico, paisagístico, turístico, científico, e as sínteses culturais que fazem parte das 

práticas sociais das relações de permuta entre a natureza e o homem, ao passo que o 

artificial se relaciona às edificações, equipamentos, rodovias e outros componentes que 

integram o espaço urbano ou construído pelo ser humano, e, por fim, do trabalho é 

composto pelo somatório de bens, instrumentos e meios, de natureza material e imaterial, 

que, em razão destes, o indivíduo pratica suas performances laborativas. 

                                                 
30 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 107. 
31 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade civil ambiental: as dimensões do dano ambiente 
do no direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 77. 
32 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Instituições de Direito Ambiental: parte geral. São Paulo: Max Limonad, 
2002, p. 53. 
33 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de Risco e Estado. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 
LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 187. 
34 GOMES, Sebastião Valdir. Direito ambiental brasileiro. Porto Alegre: Síntese, 1999, pp. 29-30. 
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A abrangência do meio ambiente é uma maneira de garantir proteção a todas as 

configurações de vida e o que a ela se relaciona, incluído o meio ambiente do trabalho, 

que depende diretamente do meio ambiente em geral, em razão de o meio ambiente de 

modo amplo não compreender “[...] somente os elementos naturais (água, flora, fauna, ar, 

ecossistemas, biosfera, recursos genéticos etc.), mas também os componentes ambientais 

humanos, em outras palavras, o ambiente construído pela ação antrópica”. 35  

Apesar dos distintos conceitos fornecidos ao meio ambiente do trabalho por 

diversos autores, como, por exemplo, José Afonso da Silva, Amauri Nascaro Nascimento 

e Julio Cesar de Sá, Norma Sueli Padilha relata que estes doutrinadores concordam com 

a autonomia deste ramo, pois “[...] seu objeto é a salvaguarda do homem no seu ambiente 

de trabalho contra as formas de degradação da sua sadia qualidade de vida”36. 

A autonomia do Direito Ambiental do Trabalho demonstra-se por haver normas 

e princípios específicos abordando a temática, como os princípios da precaução e da 

prevenção37, e normas trabalhistas em prol da saúde e segurança do trabalhador, como, 

por exemplo, as determinações na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) sobre 

insalubridade e as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e do 

Emprego (TEM), que abordam sobre o meio ambiente do trabalho e meios de protegê-lo, 

a exemplo da NR nº 638. 

Destaca-se, por oportuno, que, não excluindo os posicionamentos anteriormente 

abordados, Carla Amado Gomes39 traz o meio ambiente como um conceito jurídico 

indeterminado e ressalta que o uso de conceitos indeterminados é “[...] uma constante no 

domínio ambiental, em virtude da necessidade de constante revisão e adaptação dos 

pressupostos de aplicação da norma”. Neste aspecto, percebe-se “[...] o caráter complexo, 

global e interdisciplinar da questão ambiental” e, para a apropriada proteção ao meio 

ambiente, é impreterível a união de forças das diversas áreas do conhecimento40 e da 

                                                 
35 ROCHA, Julio Cesar de Sá da. Direito ambiental do trabalho: mudanças de paradigma na tutela jurídica 
à saúde do trabalhador. São Paulo: Atlas, 2013, p. 99. 
36 PADILHA, Norma Sueli. Fundamentos Constitucionais do Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: 
LTr, 2002, pp. 41-42. 
37 Os princípios do Direito Ambiental do Trabalho, que incluem os princípios da prevenção e precaução, 
serão objeto de estudo no item 3.2. 
38 NR nº 6 dispõe sobre os equipamentos de proteção individual. 
39 GOMES, Carla Amado. Direito ambiental: o ambiental como objeto e os objetos do Direito do Ambiente. 
Curitiba: Juruá, 2010, p. 19. 
40 BETIOL, Luciana Stocco. Responsabilidade civil e proteção ao meio ambiente. São Paulo: Saraiva, 2010, 
p. 21. 
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integração de saberes científicos das Ciências Naturais e de outros diversos meios de 

conhecimento.41 

Desde o momento em que o ser humano constatou que os recursos naturais são 

finitos, por meio da crise ambiental, passou-se a repensar o modelo de relação entre o 

indivíduo e a sociedade, para auxiliar na solução dos problemas ambientais. Compreender 

a necessidade de uma reflexão resulta em perceber que o meio ambiente e sua relação 

com o ser humano não estão determinados apenas em legislações ou normas, visto que os 

conceitos jurídicos não podem ser entendidos como estáticos, mas em constante mudança. 

Para acompanhar estas transformações, impende uma visão ampla por meio do diálogo 

com outras áreas científicas para alcançar um bem-estar ambiental, em especial um 

pensamento baseado na ética e justiça ambiental, como sugere a complexidade. 

O pensamento complexo é uma possibilidade de auxiliar na recepção destas 

instruções, devendo encarar a complexidade que abrange a seara ambiental. Este 

entendimento é defendido por Edgar Morin42 ao explica que 

Complexus significa o que foi tecido junto; de fato, há complexidade quando 
elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo (como o 
econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico), e 
há um tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre o objeto de 
conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes 
entre si. Por isso, a complexidade e a união entre a unidade e a multiplicidade. 
Os desenvolvimentos próprios a nossa era planetária nos confrontam cada vez 
mais e de maneira cada vez mais inelutável com os desafios da complexidade.  

Compreender que o Direito Ambiental é algo complexo acarreta a percepção de 

que os problemas não serão solucionados somente por meio de legislações. Estas apenas 

fortalecem as garantias de proteção ambiental que já devem ser almejadas pelo ser 

humano, independentemente de previsão legal. Nesse âmbito, “[...] o pensamento 

complexo encoraja e instiga ao questionamento e à orientação para os problemas da 

própria condição dos seres humanos e da época que se vive”43. 

                                                 
41 SILVEIRA, Paula Galbiatii. Melhor tecnologia disponível: redução dos riscos e Direito: adoção no 
licenciamento ambiental brasileiro na perspectiva do Estado Ambiental. São Paulo: Instituto O Direito por 
um Planeta Verde, 2016, p. 292. 
42 MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Porto Alegre: Sulina, 2011, p. 38. 
43 PEARCE, Gabrielle Apoliano Gomes Albuquerque; BELCHIOR, Germana Parente Neiva; VIANA, 
Iasna CHAVES. Complexidade e Educação Ambiental: desafios e possibilidades para o educador. In: 
BELCHIOR, Germana Parente Neiva et al. (Orgs.). A proteção da biodiversidade na Mata Atlântica e na 
Caatinga. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2017, pp. 14-32, p. 31.  
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Sob tal perspectiva de diálogo, é possível constatar elementos naturais no meio 

ambiente artificial, cultural e do trabalho, por exemplo, no que tange a qualidade do ar, 

da água ou o controle da poluição sonora, os quais repercutem na qualidade de vida 

humana. Esta é uma razão de que o Direito Ambiental possui características de 

multidisciplinaridade.44  

Esta multidisciplinaridade, utilizada como sinônimo de pluridisciplinaridade por 

Nicolescu, conforme Bicalho e Oliveira45, é conceituada por Nicolescu como “[...] o 

estudo de um objeto de uma mesma e única disciplina por várias disciplinas ao mesmo 

tempo”46 e, ainda, exemplifica que “um quadro de Giotto pode ser estudado pela ótica da 

história da arte, em conjunto com a da física, da química, da história das religiões, da 

história da Europa e da geometria”.47 

Seguindo esta perspectiva, pode-se dizer que o meio ambiente é estudado por 

meio do Direito Ambiental, Cultural, Urbanístico e do Trabalho. Apesar da necessidade 

de haver multidisciplinaridade em todos os ramos do Direito, na seara ambiental tem um 

destaque especial, em virtude de a Lei Maior prever expressamente em seu texto a relação 

do meio ambiente com outras áreas do Direito, conforme assim mencionado.  

Esta multidisciplinaridade é diferente da transdisciplinaridade, pois, para 

Nicolescu, “[...] o prefixo trans diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre as 

disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina”48. Já na 

intelecção de Germana Belchior49, “[...] a transdisciplinaridade se interessa pela dinâmica 

gerada pela ação dos vários níveis de realidade ao mesmo tempo” e, por isso, é o método 

mais adequado para o estudo do Direito Ambiental: 

A Epistemologia Ambiental não busca apenas construir um novo objeto do 
conhecimento – meio ambiente – mas conhecê-lo a partir de uma nova 
racionalidade, o que demanda uma nova forma de pensar, aprender e aplicar 
o Direito Ambiental. É possível utilizar os métodos da pluridisciplinaridade, 

                                                 
44 LEUZINGER, Marcia Dieguez; CUREAU, Sandra. Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, 
p. 4. 
45 BICALHO, Lucinéia Maria; OLIVEIRA, Marlene. Aspectos conceituais da multidisciplinariedade e da 
interdisciplinariedade e a pesquisa em ciência da informação. Revista eletrônica de Biblioteconomia e 
Ciência da Informação, v. 16, n. 32, pp. 1-26, 2011, p. 7. 
46 NICOLESCU, Basarab. Um novo tipo de conhecimento: transdisciplinariedade. 1º Encontro Catalisador 
do CETRANS – Escola do Futuro – USP, Itaitiba, São Paulo, abr., 1999. p. 2. Disponível em: 
<http://www.ufrrj.br/leptrans/arquivos/conhecimento.pdf>. Acesso em: 11 mai. 2017, p. 2. 
47 Ibid., p. 2. 
48 Ibid., p. 2. 
49 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Fundamentos epistemológicos do Direito Ambiental. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 104. 
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interdisciplinaridade e transdisciplinaridade no Direito Ambiental, mas a 

perspectiva transdisciplinar é a proposta mais adequada à complexidade. 50 

Sob a perspectiva de elaboração de um novo objeto do conhecimento por meio 

da epistemologia ambiental, é necessário compreender a importância do meio ambiente, 

o que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que, ao mesmo tempo, se 

considera um dever, o que será abordado em seguida, para, depois, faze-se um 

levantamento de um novo conceito de meio ambiente do trabalho. 

2.2 Meio ambiente: direito e dever fundamental 

A previsão constitucional do meio ambiente ocasionou renovada visão do 

Direito Ambiental como ramo merecedor de proteção pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, inclusive com legislação e princípios próprios51. Essa conquista, decorrente do 

trabalho de vários envolvidos, visou a conferir destaque ao direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado,52 o qual, juntamente com o direito à sadia qualidade de vida, 

se revelou como direito fundamental53 constitucionalmente garantido no Brasil, e, ao 

mesmo tempo, um dever do Estado e da sociedade em preservá-lo.54  

Percebe-se que o previsto no artigo 225 da CF/8855 revela-se como um direito-

dever, em razão de não ser possível usufruir de um direito ao meio ambiente sem o dever 

de contribuir para que o status ecológico seja mantido, necessitando a atuação do Estado, 

da sociedade e do indivíduo para que este direito seja efetivado. Se a sociedade apenas 

usufruir deste direito pode esta atitude expressar-se contrária ao Poder Público, ao dar azo 

                                                 
50 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Fundamentos epistemológicos do Direito Ambiental. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 104 
51 Alguns destes princípios serão abordados no item 3.2, como os princípios da precaução e da prevenção. 
52 CIRNE, Mariana Barbosa. História constitucional brasileira do capítulo sobre o meio ambiente. Revista 
de Direito Ambiental, São Paulo, v. 83, n. 21, jul./set., 2016, pp. 85-112, p. 108. 
53 Para Marmelstein, “[...] os direitos fundamentais possuem um inegável conteúdo ético. Eles são os 
valores básicos para uma vida digna em sociedade”. MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos 
Fundamentais. São Paulo: Atlas, 2016, p. 16. Na visão de Ingo Sarlet, “Não há como olvidar, neste 
contexto, que a opção do Constituinte, ao erigir certa matéria à categoria de direito fundamental, se baseia 
na efetiva importância que aquela possui para a comunidade em determinado momento histórico, 
circunstância esta indispensável para que determinada posição jurídica possa ser qualificada como 
fundamental. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais.  Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2012, p. 71. 
54 BAPTISTA, Olívia Cerdoura Garjaka. Direito fundamental ao meio ambiente saudável. Revista de 
Direito Constitucional e Internacional, v. 23, n. 91, abr./jun., 2015, pp. 15-27, p. 22. 
55 Art. 225 da CF/88: 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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a uma possível lide quanto à preservação do meio ambiente: o Estado atuando em prol e 

a comunidade de maneira contrária. 

Há duas dimensões de proteção advindas desta previsão constitucional: uma 

subjetiva e outra objetiva. A subjetiva é o direito de usufruir desta qualidade ambiental 

imprescindível para o desenvolvimento da pessoa humana. Esta dimensão, contudo, não 

estará completa se não estiver vinculada à dimensão objetiva, que é o dever do Estado, da 

coletividade e do indivíduo para com o meio ambiente56. Para Carla Amado Gomes, a 

primeira compreensão do direito ao meio ambiente é o direito subjetivo ao ambiente, no 

entanto, também há o aspecto objetivo, qual seja, o dever de “utilização racional”57: 

O direito de cada cidadão a um ambiente ‘ecologicamente equilibrado’ não é, 
salvo melhor opinião, uma posição jurídica subjetctiva que se traduz na 
susceptibilidade de aproveitamento individual de um determinado bem, mas 
antes na possibilidade de utilização desse bem, estreitamente aliada a um dever 
fundamental de utilização racional, numa perspectiva de solidariedade, quer 
com os restantes membros da comunidade actualmente considerada, quer com 
os restantes membros da comunidade actualmente considerada, quer com as 
gerações futuras. Esta situação não se configura como um direito à existência 
de “aços de ambiente equilibrado” pertencentes a cada cidadão, mas antes 
como um direito á idoneidade da sua composição qualitativa, entendido numa 
vertente predominantemente comunitária. Ou seja, por um lado, o direito 
fundamental que a Constituição consagra tem uma dupla dimensão: obter do 
Estado adequada proteccção dos bens ambientais através de prestação 
normativas que previnam e sancionem actuações lesivas; a que o Estado 
desenvolva accções de preservação e de promoção dos bens ambientais. Por 
outro lado, a norma constitucional obriga os titulares da posição jurídica activa 
de uso dos bens ambientais ao dever genérico de preservação desses bens, 
numa lógica comunitária de presente e de futuro. Esta contraposição entre 
direito a usar/dever de preservar é uma consequência da garantia de 
aproveitamento de um bem cuja fruição cabe a todos os membros da 
comunidade e pela qual todos devem responsabilizar-se.  

O fundamento para a sociedade agir em prol do meio ambiente, conforme Leite 

e Santos58, está em ele ser um direito fundamental, que, para garantir sua efetividade, 

precisa de atuação das pessoas físicas e jurídicas. Sobre o papel do Estado, relata João 

Alfredo Melo que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não pode ser 

                                                 
56 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Fundamentos epistemológicos do Direito Ambiental. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 116. 
57 GOMES, Carla Amado. Direito Ambiental: o ambiente como objeto e os objetos do Direito do Ambiente. 
Curitiba: Juruá, 2010, pp. 23-24. 
58 Posicionamento adotado em pesquisa feita em torno do meio ambiente de consumo, onde é questionado 
o papel do fornecer de promover mecanismos alternativos de solução de conflito de consumo em razão do 
dever fundamental de proteção ao meio ambiente consumerista saudável. LEITE, Carlos Henrique Bezerra; 
SANTOS, Ricardo Goretti. O dever fundamental de proteção ao meio ambiente consumerista saudável e o 
incentivo à criação, pelos fornecedores, de mecanismos alternativos de gestão de conflitos de consumo. 
Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 98, ano 24, mar/abr., 2015, pp. 223-244, p. 231. 
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compreendido como um direito exercido em desfavor do Estado, mas sim um direito “[...] 

cuja eficácia depende, fundamentalmente, da ação positiva do Estado” 59. 

Sendo assim, o Estado é um aliado em prol do meio ambiente e não um ente em 

conflito com a sociedade, pelo contrário, o coletivo e o indivídual devem estar no mesmo 

lado atuando conjuntamente com finalidade de defesa e conservação do meio ambiente. 

Nesta relação, o ser humano pode, por exemplo, auxiliar o Estado, apontando as 

degradações ao meio ambiente e, se possível, quais as estratégicas de solucionar o dano. 

Com relação ao dever de proteção ao meio ambiente, este relaciona-se ao papel 

do indivíduo na sociedade assentada nos ideais de responsabilidade, solidariedade, 

cooperação, alteridade e fraternidade,60 “[...] fomentando a prática cidadã de mútua 

cooperação em relação ao patrimônio natural e aos recursos ecológicos que permitam 

valorização de proteção ambiental e uma melhor qualidade de vida aos integrantes dessa 

comunidade” 61, atribuição que não se restringe ao Estado, mas sim da comunidade 

internacional com o concurso da população como um todo.62 A atuação humana com o 

meio ambiente é direta e, por isso, a fruição do meio ambiente ecologicamente equilibrado 

está relacionada com a sobrevivência do indivíduo que depende de uma sadia qualidade 

vida, sendo necessário o equilíbrio nesta relação. 

Ao tratar do tema, Herman Benjamin explica que o artigo 225 da CF/88 reflete 

um dever geral de não degradar e deve ser cobrado a qualquer pessoa, pois “[...] a tutela 

ambiental não é um daqueles valores sociais em que basta assegurar uma liberdade 

negativa, orientada a rejeitar a intervenção ilegítima ou o abuso do Estado” 63, dado que 

a Norma Constitucional elenca o que o Estado e todos os cidadãos devem se abster de 

fazer, refletindo-se em um dever negativo, no sentido de exigir da coletividade e do Poder 

                                                 
59 MELO, João Alfredo Telles. Direito Ambiental, luta social e ecossocialismo. Fortaleza: Edições 
Demócrito Rocha, 2010, p. 114. 
60 LACERDA, Ludmila Lais Costa. O direto como integridade de Dworkin na construção da concepção do 
dever fundamental de proteger o meio ambiente. Revista de Direito Constitucional e Internacional, São 
Paulo, v. 22, n. 89, out/dez, 2014, pp. 41-69, pp. 66-67. 
61 Ibid., pp. 66-67. 
62 VASCONCELOS, Lorena Silva. O meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito e dever 
fundamental na Constituição Federal do Brasil de 1988. Revista Jurídica da Fa7, Fortaleza, v. 9, n. 1, abr, 
2012, pp. 97-108, p. 105. 
63 BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do ambiente e ecologização da Constituição 
Brasileira. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). Direito 
Constitucional Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 139. 
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Público atitudes não prejudiciais ao meio ambiente64 e o que lhe cabe implementar, sendo 

este um dever positivo, de maneira que somente dessa forma será possível uma 

sustentabilidade ecológica. Neste contexto, “[...] somente a consciência coletiva poderá 

minorar as consequências para as gerações vindouras”65, que trarão compromissos aos 

seres humanos como responsáveis diretos nas transformações ambientais. 

De plano, pode-se dizer que o Estado é impossibilitado de lidar com a proteção 

ambiental sozinho. Isto se mostra nos dizeres de Rebello Filho66: “[...] a participação 

plena é essencial! ”, em razão da comunidade ser mais diversificada do que o Poder 

Público, a participação ativa da população pode revelar contribuições que o Estado não 

havia pensado e ao atuar sozinho não seria capaz de atender as expectativas 

ambientalistas. 

Na visão de Molinaro67, “[...] o ambiente é sujeito e objetivo do direito!”. Para 

referido autor, tal afirmação pode causar escândalo, mas, na prática, há vários direitos não 

restritos ao ser humano, a exemplo dos direitos das pessoas jurídicas. Nesse sentido, o 

ambiente também pode ser classificado como um direito e ressalta que é considerado “[...] 

uma universalidade de bens naturais e culturais que são, relembremos, adjetivações da 

relação natureza/cultura”, ao passo que, como objeto, é “[...] um conjunto de recursos 

naturais, renováveis e não-renováveis, e pelo agir humano sustentado pela relação 

natural/cultural”. 68 

Importante é salientar que este direito-dever é assegurado a qualquer pessoa, seja 

residente ou não no País. De efeito, o estrangeiro que esteja no Brasil tem direito a usufruir 

do meio ambiente ecologicamente equilibrado e, em contrapartida, também terá o dever 

de cuidar do ecossistema, em parceria com o Poder Público e a sociedade. 

O objetivo traçado pelo artigo 225 ocasiona transformações sociais, em 

resultados práticos, com efetiva realização, acarretando na construção de uma sociedade 

                                                 
64 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck. Dano ambiental: do individual ao coletivo 
extrapatrimonial – Teoria e prática. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 88. 
65 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Aquecimento global, Protocolo de Quioto e mecanismos de 
flexibilização. Revista Diálogo Jurídico, v. 8, n. 8, abr, 2009, pp. 11-24, p. 22. 
66 REBELLO FILHO, Wanderley. Guia Prático de Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999, 
pp. 2-3. 
67 MOLINARO, Carlos Alberto. Direito ambiental: proibição do retrocesso. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007, p. 46. 
68 Ibid., p. 46. 
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livre, justa e solidária, não podendo “[...] ser interpretado de forma neutra, como mera 

proposição, simples ordenamento constitucional”.69 

Assim, é possível dizer que o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado reflete um direito de responsabilidades compartilhadas e que se um dos 

envolvidos – indivíduo, sociedade e Estado – atuar em sentido contrário, a preservação 

do meio ambiente não será plena. No mesmo sentido, se a proteção se restringir ao meio 

ambiente natural, desconsiderando suas outras classificações, o resguardo quanto ao meio 

ambiente não será completo. Nota-se, então, que para alcançar o patamar de uma 

sociedade livre, justa e solidária na perspectiva ambiental, deve haver a participação de 

todos e em todas as dimensões do meio ambiente. 

Quando se cuida de meio ambiente do trabalho, o empregado e o empregador 

incluem-se entre os detentores do direito de usufruir do local de trabalho ecologicamente 

equilibrado, sem a incidência de poluentes dos quais possam resultar danos laborais, 

como exemplo, agentes insalubres, e, ao mesmo tempo, inserem-se entre os responsáveis 

pelo dever de preservar seu meio ambiente do trabalho no sentido de evitar lesões e, 

quando ocorridas, minimizar os seus efeitos, com fulcro no princípio da cooperação 

empregado-empregador e da minimização dos efeitos.70 

Constata-se, entretanto, que pouco se trata sobre o direito e dever do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado nas suas acepções além da dimensão natural, como, 

por exemplo, o meio ambiente do trabalho. Estas outras dimensões – cultural, artificial e 

do trabalho - contudo, não podem estar à margem da análise pelo Direito Brasileiro, sob 

pena de a garantia determinada pela CF/88 não são ser completa. 

Em sendo assim, é necessário compreender melhor o instituto do meio ambiente 

do trabalho por meio de uma análise crítica quanto ao tema, propondo um conceito para 

tal instituto, com a intenção de apontar uma nova visão quanto à temática e, assim, haja 

uma possível abertura para que as normas protetivas ambientais a ele também se 

apliquem. 

                                                 
69 MATIAS, João Luís Nogueira. Em busca de uma sociedade livre, justa e solidária: a função ambiental 
como forma de conciliação entre o direito de propriedade e o direito ao meio ambiente sadio. In: MATIAS, 
João Luís Nogueira (Coord.) Ordem econômica na perspectiva dos direitos fundamentais. Curitiba: CRV, 
2013, p. 14. 
70 Estes princípios foram propostos no tópico 3.3. 
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2.3 Meio ambiente do trabalho: análise crítica e proposta conceitual 

Em meio a todo o arcabouço jurídico com relação ao Direito Ambiental – como 

demonstrado no tópico anterior – é necessário clarear a visão para atribuir mais 

efetividade ao meio ambiente do trabalho, considerado como uma das classificações do 

meio ambiente. O cuidado com o meio ambiente natural é crescente, o que não ocorre 

com a mesma frequência relativamente ao ambiente trabalhista. Isto pode ocorrer em 

virtude de que, ao pensar em meio ambiente, a primeira compreensão leva ao natural. Ao 

analisar o ambiente de modo amplo, todavia, se percebem outras acepções, reconhecidas 

pela Constituição Federal de 1988 (CF/88). Outra razão seria que os danos ocasionados 

ao ambiente natural têm mais repercussão midiática, ao passo que os prejuízos ocorridos 

ao meio ambiente do trabalho não têm tamanha atenção. 

Na CF/88 está prevista a proteção ao meio ambiente do trabalho no artigo 200, 

inciso VIII, o qual enumera, dentre as obrigações do Sistema Único de Saúde, “[...] 

colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho”. 

Notadamente, a Lei Maior reconhece este instituto como integrante do meio ambiente. 

Ressalta-se que, além desta, há previsão constitucional no artigo 7º, inciso XXII, que 

aborda sobre os direitos sociais dos trabalhadores, resguardando o trabalhador quanto aos 

riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 

Em âmbito internacional, há a Convenção 155 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), a qual foi ratificada pelo Brasil em 1992, que se reporta a uma Política 

Nacional de Saúde, Segurança e Meio Ambiente do Trabalho, incluindo o local de 

trabalho, ferramentas, máquinas, agentes químicos, biológicos e físicos, operações e 

processos, e as relações entre trabalhador e o meio físico. Estes tratados internacionais 

demonstram que os direitos fundamentais do trabalho também estão nele71 e que o 

ordenamento jurídico brasileiro adota o meio ambiente do trabalho como uma 

classificação do meio ambiente, e, por isso, o faz merecedor de toda proteção jurídica no 

que se refere ao Direito Ambiental. 

Percebe-se que existem normas de proteção ao meio ambiente no plano nacional, 

a iniciar pela Carta Magna e também pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), 

                                                 
71 DELGADO, Mauricio Godinho. Direitos fundamentais nas relações de trabalho. In: SILVA, Alessandro 
da; MAIOR, Jorge Luiz Souto; FELIPPE, Kenarik Boujikian; SEMER, Marcelo. (Coords). Direitos 
humanos: essência do direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2007, p. 79. 
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contudo, também é possível constatar normas no âmbito internacional, por meio de 

Convenções da OIT. Toda esta proteção resta justificada em razão de o trabalhador 

usufruir parte de sua vida no seu local de trabalho, do modo que a saúde e a segurança 

deste operário estão diretamente relacionadas à qualidade de vida no seu meio ambiente 

do trabalho.72 

Por isso, o meio ambiente do trabalho preocupa-se, principalmente, “[...] com a 

prevenção de lesões vinculadas à saúde de mulheres e homens que possam ocorrer na 

atividade das pessoas humanas usadas em proveito da economia capitalista”73 ao 

submeter os infratores a penalidades de natureza penal e administrativa, com base no §3º 

do art. 225 da Lei Maior, independentemente da obrigatoriedade de reparação dos 

prejuízos causados. 

Ao adotar a corrente em defesa do meio ambiente do trabalho, a qual está 

respaldada nos documentos há pouco citados, este passa a estar protegido pelos direitos 

sociais dos trabalhadores, elencados na CF/88, pelos princípios e regras de proteção à 

saúde e segurança do trabalho e também pelas normas ambientalistas, de natureza 

material e processual. Por consequência, o meio ambiente do trabalho deve ser um 

ambiente equilibrado, reflexo de uma preocupação não só da saúde dos operários, mas 

também da integração deste ser humano ao ambiente laboral. 

Este meio ambiente do trabalho é composto por três elementos, quais sejam, 

ambiente, técnica e homem, em que o ambiente é o local da prestação do serviço, a técnica 

é a ação empregada pelo ser humano e o homem é aquele na qualidade de trabalhador. 

Nessa linha, Ney Maranhão sustenta que “[...] é no meio ambiente laboral que a 

integração do homem ao meio ambiente se torna mais visível e destacada”74. 

Ao considerar o meio ambiente um direito fundamental, a proteção ambiental 

está relacionada à natureza de modo amplo ligada à qualidade de vida do ser humano,75 

o que inclui a saúde e segurança do trabalhador. Por isso, “[...] o ambiente trabalhista está 

                                                 
72 FURTADO, Emmanuel Teófilo; DIAS NETO, Pedro Miron de V. A constitucionalização do Direito 
Ambiental do Trabalho. Revista LTr, v. 77, n. 1, jan, 2013, pp. 24-34, p. 25. 
73 PAULA, Jônatas Luiz Moreira. Direito Ambiental e cidadania. Leme: JH Mizuno, 2007, p. 60. 
74 MARANHÃO, Ney. Meio ambiente do trabalho: descrição jurídico-conceitual. Revista de Direito do 
Trabalho, São Paulo, v. 42, n. 170, jul./ago., 2016, pp. 139-165, p. 141. 
75 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 58. 
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vinculado a segurança e saúde do trabalhador, refletindo nos graus de periculosidade e 

insalubridade, conforme legislação específica de cada país” 76. 

Ao fortalecer a necessidade de assegurar a saúde e segurança da pessoa, Afonso 

Rocha e Ludiana Rocha77, em estudo feito sobre discriminação genética no ambiente do 

trabalho, defendem o ponto de vista que as empresas devem, por exemplo, ter programas 

visando à proteção do operário, como reflexo da preocupação com o trabalhador em seu 

local de trabalho. Ressaltam, porém, que não podem ser utilizadas as informações e dados 

médicos obtidos para discriminá-los. 

Sobre a percepção do meio ambiente do trabalho como direito fundamental, 

Fábio Fernandes78 relata que, no plano internacional, este instituto foi reconhecido em 

1966, com o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais (PIDESC), 

sendo o primeiro documento internacional neste sentido. 

Pode-se concluir que o local de trabalho deve ser onde o labor possa ser exercido 

com dignidade, garantindo o direito fundamental do operário de ter um meio ambiente 

laboral ecologicamente equilibrado. Demonstra-se com isso a valorização do trabalho do 

indivíduo, por isso, uma meta referente à prevenção do meio ambiente do trabalho é “[...] 

preservar a todo custo o material humano, proporcionando aos trabalhadores os meios e 

equipamentos necessários, além, é claro, da preparação suficiente para liberá-los das 

contingências desfavoráveis no ato de execução do labor”79. 

Com a finalidade de compreender melhor como seria a proteção ambientalista 

ao local de trabalho do empregador, é necessário conhecer o conceito de meio ambiente 

do trabalho e o que ele engloba. Note-se a ligação entre o Direito do Trabalho e o 

Ambiental, ambos em prol do trabalhador, visando a sua saúde e segurança no trabalho 

com fundamento na Carta Magna. 80 Esta integração entre áreas do Direito é essencial 

                                                 
76 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica jurídica ambiental. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 
32. 
77 ROCHA, Afonso de Paula Pinheiro; ROCHA, Ludiana Carla Braga Façanha. Discriminação genética no 
ambiente do trabalho – perspectivas do Direito Comparado. In: MATIAS, João Luis Nogueira Marias 
(Coords.) Neoconstitucionalismo e direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2009, pp. 1-12, p. 8. 
78 FERNANDES, Fábio de Assis. Meio ambiente do trabalho e a dignidade do cidadão trabalhador. In: 
PIOVESAN, Flávia; CARVALHO, Luciana Paula Vaz de. (Coords.) Direitos Humanos e Direito do 
Trabalho. São Paulo: Atlas, 2010, p. 307. 
79 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Meio ambiente do trabalho saudável e equilibrado: proteção á saúde 
do trabalhador. Revista Eletrônica do TRT da 9º Região, Curitiba, v. 2, n. 23, out., 2013, pp. 42-66, p. 65. 
80 PEARCE, Gabrielle Apoliano Gomes Albuquerque; ALBUQUERQUE, Ludmila Apoliano Gomes. A 
perda da propriedade pela exploração do trabalho escravo. In: MATIAS, João Luis Nogueira. (Coord.) Os 
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ante a crise ambiental contemporânea81. Neste sentido, Sarlet e Fensterseifer relatam que 

a inserção do Direito do Trabalho no Direito Ambiental é justificada pelo conceito amplo 

de meio ambiente adotado pela CF/88 - que é consequência da batalha em prol dos direitos 

trabalhistas que se incluem na perspectiva de garantir ao trabalhador um ambiente de 

trabalho saudável, equilibrado e seguro – que se mostra claro quanto ao tema da 

salubridade, por exemplo, em que os riscos da atividade insalubre dizem respeito “[...] à 

proteção ecológica como um todo, considerando, em particular, que geralmente as 

pessoas afetadas por condições de trabalho em cenários de poluição e degradação 

ecológica são os trabalhadores de menor renda” 82, de modo que tal situação se relacione 

com a privação de direitos sociais trabalhistas e violação de direitos ambientais: 

A proteção da saúde do trabalhador e tutela do ambiente do trabalho 
congregam esforços na perspectiva de assegurar um ambiente de trabalho em 
patamares dignos, com segurança e qualidade ambiental. Aí reside a 
importância de vincular o Direito Ambiental e do Direito do Trabalho, e a 
CF/88 fez questão de assinalar tal conexão normativa entre as matérias no seu 
art. 200, VIII. 

O meio ambiente não é restrito ao local de trabalho estrito do operário, como 

explica Melo83, de maneira que este meio ambiente abrange os instrumentos de trabalho, 

o modo de executar as tarefas e o jeito que o trabalhador é tratado pelo empregador ou 

tomador de serviço e pelos parceiros de labor. Para exemplificar, o autor se reponta à 

situação de assédio moral no meio ambiente do trabalho, onde os operários podem ser 

“[...] maltratados, humilhados, perseguidos, ridicularizados, submetidos a exigências de 

tarefas abaixo ou acima da sua qualificação profissional, de tarefas inúteis ou ao 

cumprimento de metas impossíveis de atingimento” 84, e isso pode prejudicar as condições 

de trabalho quanto ao adoecimento do ambiente e dos operários, com possibilidade de 

atingir o ambiente familiar. Assim, “[...] o conceito de meio ambiente do trabalho deve 

levar em conta a pessoa do trabalhador e tudo que o cerca” 85. 

                                                 
impactos da proteção ao meio ambiente no Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, pp. 193-210, p. 
206. 
81 CAVALCANTE, Denise Lucena. Tributação ambiental e energias renováveis. In: CALIENDO, Paulo; 
CAVALCANTE, Denise Lucena (Orgs.) Tributação ambiental e energias renováveis. Porto Alegre: 
Editora Fi, 2016, pp. 34-73, p. 34. 
82 SARLET, Ingo Wolfgang; FERNSTERSEIFER, Tiago. Direito ambiental: introdução, fundamentos e 
teoria geral. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 395. 
83 MELO, Raimundo Simão de. Direito Ambiental do Trabalho e a saúde do trabalhador. São Paulo: LTr, 
2010, p. 31. 
84 Ibid., p. 31. 
85 Ibid., p. 31. 
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Seguindo este entendimento, Julio de Sá Rocha86 completa, assinalando que o 

meio ambiente do trabalho são “todos os elementos, inter-relações e condições que 

influenciam o trabalhador em sua saúde física e mental, comportamento e valores no locus 

do trabalho”. É de algo dinâmico, composto por elementos que se referem à relação 

laborativa e fazem parte da rotina de labor, a exemplo de máquinas, matérias-primas, 

clientela, operários, inspetores e chefia, onde o ponto inicial é o ambiente, pois lá ocorrem 

as relações de labor, acarretando circunstâncias que interferem no trabalhador. 

De maneira similar ao Direito do Trabalho que se harmoniza com o meio 

ambiente do trabalho, o Direito Urbanístico se aproxima da proteção do meio ambiente 

artificial, e, assim, fortalece a proteção a este direito. Anota Salazar Junior que o fato de 

existir uma ligação inerente do Direito Urbanístico com objetivo de resguardar o meio 

ambiente representa uma tendência de “[...] se estreitar ainda mais com o crescente 

desenvolvimento do estudo e da tutela do meio ambiente artificial pelo Direito 

Ambiental” 87. 

Neste contexto, a proteção ao meio ambiente, em suas quatro acepções, quais 

sejam, natural, cultural, artificial e do trabalho, fortalece o Direito Cultural, Urbanístico 

e do Trabalho, respectivamente, sendo estes ramos do Direito que se aplicam a estas 

classificações do meio ambiente. Em razão disto, não prosperam as alegações contrárias 

a esta classificação, ao afirmar que enfraquece a guarda dada pela CF/88 ao meio 

ambiente em sua concepção natural. Pelo contrário, fortifica as garantias em torno do 

meio ambiente pois diversas áreas do Direito se unem em prol desta proteção.  

Haja vista que a Lei Maior abordou em seu texto a proteção ao meio ambiente 

como um todo, ao reconhecer a existência de quatro acepções inclusas em um sistema, 

não é possível excluir do conceito de meio ambiente a esfera do meio ambiente do 

trabalho. E, ao compreender os ecossistemas dentro desta perspectiva sistêmica ou 

unitária, a CF/88 buscou alcançar os componentes ambientais “[...] que agregam aos 

                                                 
86 ROCHA, Julio Cesar de Sá da. Direito Ambiental do Trabalho: mudanças de paradigma na tutela jurídica 
à saúde do trabalhador. São Paulo: Atlas, 2013, p. 99. 
87 SALAZAR JUNIOR, João Roberto. O Direito Urbanístico e a tutela do meio ambiente urbano. In: 
DALLARI, Adilson Abreu; SARNO, Daniela Campos Libório Di. (Coords.) Direito Urbanístico e 
Ambiental. Belo Horizonte: Fórum, 2011, pp. 136-150, p. 148. 
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elementos naturalísticos: o engenho, o trabalho, a criação humana, como também todo o 

ambiente construído em cidades”88. 

Uma das consequências do reconhecimento do meio ambiente do trabalho é a 

possibilidade de dano ambiental laboral que está ligado a normas de saúde, higiene e 

segurança, e, ainda, relacionado a atividades penosas, insalubres e perigosas. 89 Sofre 

dano no meio ambiente do trabalho o trabalhador que possui estes direitos violados, 

devendo haver a devida reparação, observando a legislação ambiental e trabalhista sobre 

o tema. Este dano pode ser conceituado como “[...] aquele ocorrido no âmbito do contrato 

de trabalho, no seu bojo e em razão de sua existência, envolvendo os dois pólos desta 

relação jurídica (de emprego), ou seja, o empregador e o empregado” 90. 

Em pesquisa prévia no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST), 

encontra-se julgado91 tratando o local de labor como meio ambiente do trabalho, o qual 

está relacionado às normas de higiene, segurança e saúde do trabalhador, o que pode 

ensejar condenação em danos ambientais por violá-lo. Por outro lado, existem julgados 

que não citam este instituto.92 

                                                 
88 MARCHESAN, Ana Maria Moreira. O princípio da reparação natural dos danos ao meio ambiente e sua 
aplicação prática. In: LEITE, José Rubens Morato; FERREIRA, Heline Sivini; BORATTI, Larissa Verri. 
Estado de Direito Ambiental: tendências. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, pp. 230-257, p. 253. 
89 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Meio ambiente do trabalho no contexto dos direitos humanos 
fundamentais e responsabilidade civil do empregador. Revista de Direito do Trabalho, São Paulo, v. 35, n. 
136, nov/dez, 2009, pp. 54-74, p. 58. 
90 Ibid., p. 58. 
91 Como exemplo: Proc. Nº TST-RR-9892200-41.2006.5.09.0004. “A pretensão deduzida na inicial é de 
que a ré Ambiental S.A. se abstenha de contratar empregados terceirizados para desenvolver atividades 
ligadas ao objeto-social da empresa, bem como observe as medidas relacionadas ao meio ambiente de 
trabalho e saúde do trabalhador contidas na NR n. 31 do MTE. [...]Ainda, postula o autor a condenação das 
rés ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, ia ser revertida ao Fundo de Amparo ao 
Trabalhador - FAT”. Na decisão do TST, não foi reconhecido o recurso e o valor arbitrado pelo juiz de 
primeiro grau não foi alterado, pois “Esta Corte, conforme o Superior Tribunal de Justiça, adota o 
entendimento de que o valor das indenizações por danos morais só pode ser modificado nas hipóteses em 
que as instâncias ordinárias fixaram importâncias fora dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, 
ou seja, porque o valor é exorbitante ou irrisório. Verifica-se que o valor arbitrado pelo Tribunal Regional, 
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 
pois levou em consideração as peculiaridades do caso, a inércia dos empregadores em sanearem o problema 
rotineiramente posto, as condições sócio-econômicas dos envolvidos e a gravidade do dano”. (Destacado). 
92 Julgado encontrado em virtude da pesquisa realizada no sítio eletrônico “www.tst.jus.br”, no campo 
“consulta unificada”, com a palavra-chave “dano adj moral adj coletivo”, o qual resultou em 3082 julgados: 
Proc.: Nº TST-RR-1080-75.2010.5.04.0401: “RECURSO DE REVISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBSERVÂNCIA DA JORNADA DE TRABALHO 
CONTRATUAL, CONVENCIONAL OU LEGAL E DOS INTERVALOS INTRA E INTERJORNADAS. 
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. TUTELA INIBITÓRIA. 
ADIMPLEMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA [...] 2. No presente caso, a busca da efetividade 
da jornada de trabalho contratual, convencional ou legal e dos intervalos intra e interjornadas, além da 
condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, autoriza a representação do MPT. 
Recurso de revista conhecido e provido. 
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Tendo em vista todo o arcabouço jurídico em torno do meio ambiente do 

trabalho, como tentativa de conceituar tal instituto, pode-se enquadrá-lo como a ligação 

entre ambiente, maquinário e trabalhador em forma de um ciclo onde a interação ocorra 

de modo seguro e saudável não só para o trabalhador, física e mentalmente, mas também 

para a coletividade. Esta relação é expressa como um ciclo, de maneira que a influência 

de cada um repercute no outro constantemente. Então, é necessário que um atue de 

maneira a assegurar a saúde e segurança para que o outro continue este processo. 

Exemplificadamente, se o ambiente de trabalho estiver adequado, mas o 

maquinário não estiver em sua perfeita funcionalidade – como, por exemplo, liberando 

substâncias tóxicas - ainda que o trabalhador labore de acordo com as normas de saúde e 

segurança, o ambiente não está ecologicamente equilibrado para o exercício do labor. 

Então, ainda que o ambiente e o trabalhador estejam em atividade de acordo com as 

normas de saúde e segurança do trabalho, o meio ambiente do trabalho resta prejudicado 

em razão de o maquinário influenciar negativamente neste processo. 

Sob outro viés, se o trabalhador for o elemento - dentro da ligação ambiente, 

maquinário e trabalhador – que não utilizar o maquinário de acordo com as normas de 

saúde e segurança do trabalho, pode acarretar em danos ao ambiente de trabalho ou ao 

maquinário, como o exemplo, permitindo que o maquinário emita substâncias tóxicas, e, 

consequentemente, o meio ambiente do trabalho não estará ecologicamente equilibrado 

para o exercício do labor. E, por fim, se o ambiente violar as normas de segurança e saúde, 

por exemplo, possuindo níveis de temperatura elevado, ainda que o trabalhador e o 

maquinário estejam na devida ordem, o meio ambiente do trabalho será lesionado em 

virtude do ambiente. 

Tendo em vista o expresso há instantes, percebe-se o ciclo entre ambiente, 

maquinário e trabalhador, onde cada instituto tem seu papel influenciador na segurança e 

saúde do meio ambiente do trabalho. Assim, todos os participantes deste ciclo devem 

convergir em prol do meio ambiente do trabalho. Isto representa um avanço na legislação 

ambiental e trabalhista, em razão de perceber que o meio ambiente deve ser entendido de 

maneira ampla e é merecedor de atenção legislativa, doutrinária e jurisprudencial para 

compreender a abrangência do seu conceito, pois, afinal, o objetivo do Direito do 

Trabalho é o mesmo do Direito Ambiental: buscar qualidade de vida. 
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Desta maneira, não se pode entender o meio ambiente – e também o Direito 

Ambiental – com institutos estáticos e engessados. A constante mudança é perceptível 

neste ramo e deve ser acompanhada pelo ordenamento jurídico brasileiro, o qual é 

composto de leis e princípios jurídicos que auxiliam na interpretação das normas de 

determinada área. Por isso, é importante conhecer sobre os danos possíveis ao meio 

ambiente do trabalho ante a uma sociedade de risco. 

2.4 Danos ao meio ambiente do trabalho: um olhar introdutório 

O direito à vida dos seres humanos está diretamente ligado à preservação do 

meio ambiente. Esta, por si, seria motivação razoável para demonstrar a importância de 

compreender o dano ambiental e tudo a ele relacionado. Ante a degradação ambiental 

constatada com o passar o tempo, que, se ressalta, tem destaque no meio ambiente natural, 

iniciou-se uma era de preocupação com o meio ambiente e, consequentemente, uma busca 

por conter os prejuízos ambientais, por meio de instrumentos preventivos e precaucionais.  

Entender do que se trata o dano ambiental e os elementos para sua 

responsabilização93 é algo essencial essenciais para a efetividade destes instrumentos, 

previstos nas legislações ambientalistas, pois não adiantam inúmeras normas protetivas 

se não há meios de efetivá-las. 

Inicialmente, como forma de abrir os horizontes para outra visão quanto à 

proteção ao meio ambiente e a responsabilização civil por violá-lo, interessante 

écompreender o conceito de poluidor, que está previsto no artigo 3º, inciso IV, da Lei que 

dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (LPNMA), como “[...] a pessoa física 

ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por 

atividade causadora de degradação ambiental”. Ao analisar esse conceito juntamente com 

o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 (CF/88), que impõe ao Poder Público e à 

sociedade a obrigação de defender e preservar o meio ambiente, é possível concluir que 

estes também podem se enquadrar no conceito de poluidor. 

O poluidor pode ser o Município que não implantou sistema de tratamento de 

esgoto, despejando os resíduos no mar, ensejando doenças na população que se banhar 

em água imprópria, ou a empresa que utiliza em seu processo produtivo um óleo não 

                                                 
93 Os elementos da responsabilidade civil serão estudados no item 4.3. 
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recomendado, por ser mais econômico, e que queimou a pele do operário, gerando um 

dano por violação à preservação do meio ambiente do trabalho ecologicamente 

equilibrado, ou, ainda, o trabalhador que não realizou o descarte deste óleo corretamente 

despejando-o em um rio próximo ao seu local de trabalho, resultando em danos 

ambientais de grandes proporções por prejudicar a atividades de pescadores locais. 

O dano ambiental ocasionado pelo poluidor “[...] é a lesão a interesses 

juridicamente protegidos” 94 e o interesse “[...] representa a posição de uma pessoa, grupo 

ou coletividade em relação ao bem suscetível de satisfazer-lhe uma necessidade” 95. Por 

sua vez, o dano ambiental possui “[...] uma expressão ambivalente que designa, certas 

vezes, alterações nocivas ao meio ambiente e outras, ainda, os efeitos que tal alteração 

provoca na saúde das pessoas e em seus interesses” 96.  

Assim, o dano ambiental expressa, primeiramente, uma mudança indesejável no 

conjunto de elementos do meio ambiente, que tem como exemplo a poluição da 

atmosfera, acarretando, assim, uma lesão ao direito fundamental que todo ser humano 

tem de usufruir de um meio ambiente adequado. Na segunda concepção, porém, o dano 

ambiental abrange os efeitos que essas alterações causam na saúde de cada pessoa e em 

seus interesses.97 

Ressalta-se que tal poluição é conceituada na LNPMA98 como degradação 

ambiental ocorrida em virtude de atividades que se relacionam direta ou indiretamente 

com a população e os ecossistemas, fortalecendo o entendimento de que o indivíduo e a 

coletividade podem ser vítimas de dano ambiental e não somente o meio ambiente em si. 

Este dano possui algumas dimensões, como ser individual ao causar danos “por 

ricochete” no indivíduo, ou coletivo quando a lesão ocorre ao meio ambiente, 

independentemente de lesionar a pessoa. 99 O dano ambiental pode ser classificado, ainda, 

em patrimonial, ao visar à recomposição do que foi lesado, ou extrapatrimonial, também 

                                                 
94 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck. Dano ambiental: do individual ao coletivo 
extrapatrimonial – Teoria e prática. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, pp. 103-104. 
95 Ibid., p. 103-104. 
96 Ibid., p. 103-104. 
97 Ibid., p. 103-104. 
98 Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: III - poluição, a degradação da qualidade 
ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: 
99 CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco ambiental. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 82. 



 
 

43 
 

chamado de dano moral, em razão de atingir a integridade e adignidade humana do 

indivíduo. 100  

No meio ambiente laboral, percebe-se o dano individual ao atingir a um 

trabalhador apenas, por exemplo quando o maquinário que ele utiliza não está seguro e 

por consequência corta seu braço, ou coletivo, quando o maquinário está emitindo gases 

poluentes acima dos limites tolerados e prejudica todos os trabalhadores da empresa, e, 

patrimonial, ao se referir à despesa de tratamento necessário à saúde do operário ou 

extrapatrimonial, quando o dano ambiental causar situações vexatórias ao lesionado pelas 

marcas da queimadura. 

Como o dano patrimonial já possuía previsão de recuperação no ordenamento 

jurídico, antes mesmo da CF/88 - no artigo 14 da LPNMA,101 quando ocorre o dano, 

busca-se sua responsabilização civil em respeito ao princípio da reparação integral.102 

Interessante é esclarecer mais sobre a lesão à moral, em razão da ausência de 

determinação legal quanto à indenização por este dano.  

Em virtude do artigo 5º da CF/88, o qual prevê os direitos fundamentais, e, em 

especial no que tange ao inciso V, que se dedica à indenização por dano material, moral 

ou à imagem, passou a ser positivada a recuperação desta modalidade de dano. No 

entendimento de Gustavo Filipe Barbosa Garcia, o dano moral é como uma “[...] lesão a 

direitos extrapatrimoniais da pessoa, violando a honra, a dignidade, a intimidade, a 

imagem e outros direitos da personalidade, ou mesmo direitos fundamentais que 

preservem a dignidade da pessoa humana”103. 

                                                 
100 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck. Dano ambiental: do individual ao coletivo 
extrapatrimonial – Teoria e prática. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, pp. 287-289. 
101 Lei nº 6.938/81 art. 14, § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor 
obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá 
legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. 
102 “Na área ambiental, o princípio da reparação integral do dano tem ampla aplicação e impõe que a 
reparação do dano ambiental conduza o meio ambiente e a coletividade a situação mais próxima possível 
daquela que existiria caso a lesão não tivesse ocorrido”. BAHIA, Carolina Medeiros. Nexo de causalidade 
em face do risco e do dano ao meio ambiente: elementos para um novo tratamento da causalidade no 
sistema brasileiro de responsabilidade civil ambienta. Tese de doutorado. Universidade Federal de Santa 
Catarina. Centro de Ciências Jurídicas. Programa de Pós-Graduação em Direito. Florianópolis, 2015. 
Disponível em: < 
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/99316/302182.pdf?sequence=1&isAllowed
=y>. Acesso em: 13 jan. 2016. p. 140. 
103 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Meio ambiente do trabalho no contexto dos direitos humanos 
fundamentais e responsabilidade civil do empregador. Revista de Direito do Trabalho, São Paulo, v. 35, n. 
136, nov./dez., 2009, pp. 54-74, p. 61. 
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No Direito Ambiental questionou-se a aplicação destas duas modalidades de 

dano e, sobre o tema, José Rubens Morato Leite104 defende a existência do dano moral ao 

meio ambiente. Explica que este se divide em subjetivo, que se refere “sempre que o 

interesse ambiental afligido relaciona-se a um interesse individual, ou seja, quando a lesão 

ao meio ambiente reflete negativamente em bens individuais de natureza imaterial, 

provocando sofrimento psíquico, de afeição ou físico à vítima”, e objetivo, que ocorre 

quando o bem atingido é de caráter difuso, atingindo a coletividade. 

Com o mesmo entendimento, Luciana Stocco Betiol105 sustenta que, quando o 

dano ocorre em desfavor do meio ambiente natural, o prejuízo sofrido pelo ser humano 

pode culminar no âmbito de sua saúde, seja física ou psicológica. Então, não é possível 

permanecer inerte ante à situação “[...] de que um abalo à esfera psíquica do indivíduo 

pode decorrer de uma atividade do poluidor-degradador do meio ambiente”. 

O dano ambiental, então, é aquele que resulta em prejuízos ao indivíduo – em 

virtude de ser um atentado ao meio ambiente ecologicamente equilibrado – ao passo que 

produz um desequilíbrio ambiental, seja em maior ou menor proporção, o que – 

independentemente do grau – lesiona a qualidade de vida do ser humano.  

O pensamento complexo, defendido por Edgar Morin, reflete uma nova forma 

de pensar. É uma ideia sempre em elaboração e desenvolvimento, pois mantém o 

pensamento inquieto, em razão de não ser uma “[...] uma resposta pronta e sim [...] uma 

motivação para pensar [...] é um questionamento em si mesmo, como todo paradigma 

deve ser.” 106 Na visão de Edgar Morin, o conhecimento é essencial para enfrentar esta 

complexidade: 

O conhecimento pertinente deve enfrentar a complexidade. Complexus 
significa o que foi tecido junto; de fato, há complexidade quando elementos 
diferentes são inseparáveis constitutivos do todo (como o econômico, o 
político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico), e há um tecido 
interdependente, interativo e inter-retroativo entre o objeto de conhecimento e 
seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes entre si. Por isso, 
a complexidade e a união entre a unidade e a multiplicidade. Os 
desenvolvimentos próprios a nossa era planetária nos confrontam cada vez 

                                                 
104 FERREIRA, Helini Sivini. Política Ambiental Constitucional. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 
LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 300. 
105 BETIOL, Luciana Stocco. Responsabilidade civil e proteção ao meio ambiente. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 162. 
106 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Fundamentos epistemológicos do Direito Ambiental. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 67-70. 
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mais e de maneira cada vez mais inelutável com os desafios da 
complexidade.107  

A complexidade ambiental produz uma reformulação de valores, do próprio 

indivíduo e também para com o meio que o cerca, ao captar a complexidade das relações 

e a problemática ambiental. Por isso, o paradigma da complexidade acarreta uma reforma 

do modo de pensar e perceber que o homem se encontra na natureza e ela nele. Ao passo 

que se reconhece o meio ambiente e o homem como diversos, mas com “[...] vínculo 

intrínseco inerente à sua própria natureza, que respeite e considere sua complexidade, 

introduz novos modelos de comportamento que buscam no conhecimento, uma nova 

maneira de ver o mundo, a sua renovação”.108  

Um novo paradigma concebe uma visão integrada e não uma soma de partes 

separadas, conforme relata Fritof Capra ao fazer um paralelo entre um paradigma velho 

e novo: 

O paradigma que está agora retrocedendo dominou a nossa cultura por várias 
centenas de anos, durante os quais modelou nossa moderna sociedade ocidental 
e influenciou significativamente o restante do mundo. Este paradigma consiste 
em várias ideias e valores entrincheirados, entre os quais a visão do universo 
como um sistema mecânico composto de blocos de construção elementares, a 
visão do corpo humano como uma máquina, a visão da vida em sociedade 
como uma luta competitiva pela existência, a crença no progresso material 
ilimitado, a ser obtido por intermédio de crescimento econômico e tecnológico 
[...] O novo paradigma pode ser chamado de uma visão de mundo holística, 
que concebe o mundo como um todo integrado e não como uma coleção de 
partes dissociadas. Pode também ser denominado visão ecológica, se o termo 
for empregado num sentido muito mais amplo e mais profundo do que o 
usual.109 

Compreender a complexidade ambiental auxilia em como e em que medida a 

questão do dano será solucionada, pois o pensamento complexo contribui na apreensão 

de novas ideias e respostas para as dificuldades inerentes à seara ambiental. 

Importante é perceber, por isso, as particularidades relacionadas ao meio 

ambiente que demonstram a complexidade que abrange a área ambiental, principalmente 

no que tange à comprovação deste dano por meio do nexo de causalidade. Esta relação 

de causa e consequência entre o ato causado do dano e o efetivo prejuízo pode ser 

resultado de uma soma de fatores, que, por vezes, é indeterminada. Tudo isto se exprime 

                                                 
107 MORIN, Edgar. Os setes saberes necessários à educação do futuro. Brasília: Cortez, 2011, p. 38. 
108 BALIM, Ana Paula Cabral; MOTA, Luiza Rosso; SILVA, Maria Beatriz Oliveira da. Complexidade 
ambiental: o repensar da relação homem-natureza e seus desafios na sociedade contemporânea. Veredas do 
Direito, Belo Horizonte, v. 11, n. 21, jan./jul. 2014, pp. 163-186, p. 184. 
109 CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: Cultrix, 
1996, p. 25. 
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como um impedimento à constatação do dano e a consequente reparação.110 É aí que o 

pensamento complexo atua no sentido de perceber como as ideias adquiridas nas diversas 

áreas do conhecimento pode auxiliar a detectar e recompor o dano. 

Na visão de Délton Winter Carvalho e Fernanda Damacena,111 os modelos 

históricos de ocorrência do dano ambiental – e por vezes, sem reparação – constitutem 

circunstâncias que dificultam a constatação do nexo de causalidade, além de outros 

fatores, como relata Lúcia Gomis Catalá112, a exemplo da distância do local do dano e a 

percepção deste, a multiplicidade de fontes que pode ocasioná-lo e o tempo decorrido até 

verificá-lo são contextos que dificultam a comprovação do nexo de causalidade.113 

Em virtude da intrínseca relação entre as classificações de meio ambiente, o que 

inclui o laboral, é necessária a utilização de institutos preventivos e precaucionais, que 

são essencialmente aplicados à área ambiental, por meio da Hermenêutica Jurídica 

Ambiental para efetivar a saúde e segurança do local do labor, assegurando, então, um 

meio ambiente de trabalho ecologicamente equilibrado como forma de defesa do direito 

à vida dos trabalhadores. 

Nesse sentido, no capítulo seguinte será analisada a necessidade de uma 

Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral como meio de proteção ao meio ambiente do 

trabalho, estudando a relação entre a hermenêutica e o Direito, resultando no estudo dos 

princípios ambientais aplicados à seara trabalhista para, por fim, tratar de uma nova 

relação entre meio ambiente e trabalho, ocasionando nova interpretação do dano 

ambiental laboral. 

 

 

                                                 
110 CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco ambiental. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 112. 
111 CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 22. 
112 CATALÁ, Lucía Gomis. Responsabilidad por daños al medio ambiente. 1996. TOTAL DE FOLHAS 
(130 f.) Tese de doutorado. Universidad de Alicante. Faculdad de Derecho. Disponível em: 
<https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/16338/4/Gomis%20Catal%C3%A1,%20Luc%C3%ADa.%20T
%201.pdf>. Acesso em: 11 fev. 2017. p. 161. 
113 As dificuldades para reparação e constatação do dano ambiental serão mais debatidas no item 4.3. 
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3 A NECESSIDADE DE UMA HERMENÊUTICA JURÍDICA LABORAL PARA 

A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 

Abordado sobre a epistemologia do meio ambiente do trabalho com a intenção 

de esclarecer e informar sobre tal instituto e, ainda, compreendido sobre os danos 

ambientais, que podem ser laborais, concretiza-se o entendimento de que há fundamentos 

para a existência do meio ambiente do trabalho e a ocorrência de agressões a ele 

relacionadas. 

Por mais que a visão quando se constata o dano ambiental seja no sentido de 

repará-lo, importante é salientar que as normas ambientais prezam pela precaução e 

prevenção com a finalidade de evitar que tal dano sequer aconteça. É sabido que as 

consequências de tal dano são difíceis de estabelecer ao status quo, em virtude, por 

exemplo, do tempo necessário para o meio ambiente se recompor.  

Tal entendimento também deve ser aplicado na perspectiva do meio ambiente 

do trabalho. Em virtude disto, partindo da premissa de sua existência, a consequência é 

que as normas ambientais de prevenção e precaução sejam a ele também aplicadas. Por 

isso, releva compreender a Hermenêutica Jurídica Ambiental e como esta tem reflexo no 

meio ambiente do trabalho, podendo ser chamada de Hermenêutica Jurídica Ambiental 

Laboral.  

Neste capítulo, inicialmente, será estudado sobre a relação entre Hermenêutica 

e Direito, o que será feito no tópico seguinte. Posteriormente, serão analisados os 

princípios aplicáveis ao tema, e, em seguida, se objetiva perceber uma nova relação entre 

meio ambiente e trabalho à luz da Hermenêutica Jurídica Ambiental, propondo novos 

princípios, para, ao final, compreender a interpretação do dano ambiental laboral. 

3.1 Hermenêutica e direito: bases para a compreensão de uma Hermenêutica Jurídica 

Ambiental Laboral 

É intrínseca à atividade jurídica a interpretação leis e normas, visto que é uma 

atividade corriqueira realizada pelos juízes, legisladores, advogados, dentre outros, todos 

na qualidade de intérpretes da legislação. De tal sorte, demonstra-se tamanha importância 

do estudo da Hermenêutica, que, segundo Raimundo Bezerra Falcão, almeja modelos, ou 

seja, estruturas para a interpretação. Assim, mosntram-se como regras pelas quais a 

interpretação se opera e busca “[...] o entendimento de suas estruturas e do seu 
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funcionamento, enfim, o entendimento dos seus labirintos é a hermenêutica”114, 

manifestando-se como um caminho – ou caminhos – para a atividade interpretativa. Esta 

atividade de interpretar, para Heidegger, está baseada essencialmente na compreensão e 

não o contrário, pois “[...] interpretar não é tomar conhecimento de que se compreendeu, 

mas elaborar as possibilidades projetadas na compreensão”.115 

Para que o fenômeno hermenêutico aconteça, é necessário tecer algumas 

considerações sobre a Teoria do Conhecimento, onde o ato de conhecer, que acarreta na 

interpretação do objeto, e, por consequência, na Hermenêutica, é um processo que possui 

como elementos o sujeito cognoscente, a atividade e o objeto cognoscível. O sujeito 

congnoscente é um ser que possui por característica a racionalidade, a atividade é o elo 

entre o sujeito e objeto cognoscível, ou seja, a interação deles, como o objeto cognoscível 

é tudo o que pode ser conhecido pelo sujeito congnoscente, elaborando um juízo lógico.116 

Logo, quando o homem – ser racional – capta o sentido em um objeto, ocorre a 

interpretação. Por isso, a todo momento o ser humano está interpretando, nas atividades 

rotineiras; mesmo que sem intenção, a pessoa frequentemente interpreta. 

A atividade de interpretar resulta em um movimento constante, que se pode 

chamar de círculo hermenêutico, à luz da Hermenêutica Filosófica, pois o sujeito percebe 

o objeto, e a sua compreensão auxilia no aperfeiçoamento deste, que se modifica e altera 

a própria compreensão do intérprete, e este fará uma nova interpretação deste objeto. 

Demais disso, o objeto está em constante interpretação e aprimoramento. Para Heidegger, 

este é o círculo da compreensão: 

Em toda compreensão de mundo, a existência também está compreendida e 
vice-versa. Toda interpretação que se coloca no movimento de compreender já 
deve ter compreendido o que se quer interpretar. [...] Se, porém, a interpretação 
já sempre se movimenta no já compreendido e dele se deve alimentar, como 
poderá produzir resultados científicos sem se mover num círculo, sobretudo se 
a compreensão pressuposta se articula no conhecimento comum de homem e 
mundo?117 

O que se percebe, então, do entendimento de Heidegger é que o início do círculo 

hermenêutico baseia-se em uma pré-compreensão, a qual, para Lenio Streck, é uma 

                                                 
114 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 84. 
115 HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. v. 1. Petrópolis: Vozes, 1997, p. 204. 
116 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica jurídica ambiental. São Paulo: Saraiva, 2011, pp. 
157-159. 
117 HEIDEGGER, op. cit., p. 209. 
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“estrutura prévia do sentido”118, fundada em uma visão e concepção prévia, e cita como 

exemplo a necessidade de uma pré-compreensão da teoria da Constituição para, então, ter 

uma adequada compreensão da Carta Maior. 

A Hermenêutica possui, ainda, como fundamento, o fato de o sentido ser 

inesgotável, em virtude de, nas palavras de Germana Belchior, “[...] se ele fosse uno e 

fixo, não haveria motivo algum para se procurar, em um conjunto imenso (e por que não 

dizer infinito) de opções, a melhor possibilidade, ou as melhores. A inesgotabilidade do 

sentido é, assim, a base filosófica em que se assenta a hermenêutica”.119 

Tais fenômenos – pré-compreensão e círculo hermenêutico – comprovam que a 

captação do sentido difere pelo sujeito que interpreta e, ainda, a interpretação é diferente 

para o mesmo intérprete, pois a cada círculo hermenêutico há um novo conhecimento, 

logo, um novo sentido, pois “[...] a lente influencia o intérprete e é por ele 

influenciada”120. Em razão disso, a hermenêutica é um conjunto de regras que auxilia esta 

interpretação, em razão de “[...] a interpretação é aqui ilimitada, já que é inerente à 

captação do sentido oriunda da racionalidade humana, atuando em todas as áreas do 

conhecimento”.121  

No Direito, a Hermenêutica Jurídica é expressa como “[...] um processo de 

interpretação e aplicação da norma em relação ao fato em exame, o que implica a busca 

da compreensão do fenômeno que requer solução”122 onde “[...] a construção do sentido 

para o Direito é o papel central da hermenêutica jurídica, vista esta como esforço máximo 

em prol da compreensão do fenômeno jurídico. ”123 

A necessidade da Hermenêutica no Direito revela-se no fato que este ramo lida 

com as relações humanas e ela traça técnicas de interpretação associadas “[...] às regras 

de conduta em interferência interpessoal e aos fatos por elas abarcados”124. As normas 

são impostas para reger as relações entre os seres humanos elaboradas em um contexto 

                                                 
118 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e hermenêutica. Rio de Janeiro: Forense, 2004, pp. 
197-198. 
119 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica jurídica ambiental. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 
172. 
120 Ibid., p. 172. 
121 Ibid., p. 165. 
122 Ibid., p. 165. 
123 GOMES, Sergio Alves. Hermenêutica Constitucional: um contributo à construção do Estado 
Democrático de Direito. Curitiba: Juruá, 2008, p. 132. 
124 BELCHIOR, op. cit., p. 172. 
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que nem sempre é o mesmo da realidade, que é modificada com o passar o tempo. Por 

isso, é papel do intérprete buscar o sentido que for mais conveniente, pois a lei está 

submetida à inesgotabilidade do sentido. 

Como bem explica Raimundo Bezerra Falcão, se o Direito acontece entre os 

sujeitos, nesta relação há uma liberdade quanto ao sentido, inclusive no que tange ao 

mesmo indivíduo, o que acarreta uma diversidade de sentidos. A Hermenêutica se mostra 

importante para coordenar esta variedade de sentidos entre os sujeitos, pois “[...] precisa-

se, desse modo, que se dê alguma noção “do comum” à extração significativa. Isso exige 

a presença de certos lineamentos, que se deve buscar na Hermenêutica”.125 

O Direito não prescinde da Hermenêutica, na visão de Carlos Maximiliano, em 

que o hermeneuta pratica “[...] uma verdadeira arte, guiada cientificamente, porém jamais 

substituída pela própria ciência. Esta elabora regras, traça as diretrizes. ”126 Desta forma, 

Hermenêutica Jurídica conceitua-se como instituto que objetiva estudar e sistematizar os 

processos com a finalidade de definir o sentido e o alcance das expressões do Direito para 

de fato aplicá-lo, pois as leis não detalham sobre o assunto que preveem. E, assim, “[...] 

o executor extrai da norma tudo o que na mesma se contém: é o que se chama interpretar, 

isto é, determinar o sentido e o alcance das expressões do Direito”. 127 

Conhecer o sentido da norma é insuficiente para aplicar bem uma norma jurídica, 

eis a razão por que a hermenêutica exprime caminhos para solucionar, na prática, “[...] as 

dificuldades todas, embora dentro da relatividade das soluções humanas”.128 No 

entendimento de Gustavo Just129, o paradigma epistemológico hermenêutico possui os 

seguintes postulados: a) o conhecimento é inseparável da interpretação; b) a interpretação 

é inseparável da aplicação; e c) interfere com a própria realidade interpretada. 

Nesta perspectiva, ao aplicar essa visão na seara jurídica, percebe-se como 

postulado da Hermenêutica Jurídica, que o conhecimento jurídico é diretamente 

relacionado à interpretação das leis, e, por consequência, intrínseco à aplicação das 

                                                 
125 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 99. 
126 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 7. 
127 Ibid., p. 7. 
128 Ibid., p. 13. 
129 JUST, Gustavo. Interpretando as teorias da interpretação. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 57. 
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normas legais, o que reflete na efetivação de tais normas na realidade de cada ser humano 

em suas vidas. 

Ao considerar, ainda, estes postulados em prol de uma Hermenêutica Jurídica 

Ambiental Laboral, é possível compreender que suas premissas são: que o conhecimento 

jurídico ambiental é relacionado à interpretação das leis que tratam do meio ambiente do 

trabalho, e, resulta na aplicação das normas ambientais ao meio ambiente do trabalho, 

interferindo como a realidade ambiental laboral é interpretada. 

Uma nova hermenêutica das relações de trabalho é imprescindível, na visão de 

Renato Almeida, pois o autor considera que as leis trabalhistas no Brasil estão fixadas em 

um positivismo jurídico protecionista, que, por vezes, prejudica o próprio trabalhador nas 

relações de trabalho.130 

No que tange ao Direito do Trabalho, o intérprete contemporâneo deve realizar 

um trabalho baseado na norma com os princípios trabalhistas, visando a desenvolver e 

efetivar os direitos do trabalhador na esfera juslaboral, pois “[...] o intérprete deve estar 

atento aos princípios constitucionais do Direito do Trabalho por meio de um processo 

hermenêutico-interpretativo que coadune pelo comprometimento dos Direitos 

Fundamentais sociais do trabalhador”.131 

Por vezes, as legislações não abordam os detalhes necessários, e não tratam de 

todas as possibilidades possíveis, em virtude de, por exemplo, a mudança constante da 

sociedade e a necessidade do ordenamento jurídico acompanhá-la. Assim, não seria 

possível haver legislação tamanha que abrangesse todas as possibilidades sequer da época 

em que a lei fosse elaborada, quanto mais as alterações advindas com o passar do tempo.  

Frente a isso, consoante Reis Friede, cabe ao intérprete investigar a conexão 

entre a norma jurídica e o fato social e, após este estudo, aplicar o Direito. Primeiramente, 

deve constatar e firmar o real sentido da regra positiva e, em seguida, esclarecer a 

dimensão e extensão àquela regra. Dentro desse contexto, a Hermenêutica externa-se 

como um procedimento “[...] dinâmico, vivo e cíclico, que alimenta, crescente e 

                                                 
130 ALMEIDA, Renato Rua de. Diálogo das fontes e eficácia dos Direitos Fundamentais: síntese para uma 
nova hermenêutica das relações de trabalho. Revista LTr, São Paulo, v. 79, n. 5, mai.,  2015, pp. 526-528, 
p. 528. 
131 ALVARENGA, Rubia Zanotelli de. Hermenêutica jurídica e direitos humanos sociais do trabalhador. 
Revista LTr, São Paulo, v. 73, n. 6, jun., 2009, pp. 705-718, p. 705. 
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constantemente, os próprios métodos de interpretação, procedendo, em última instância, 

à sistematização dos processos aplicáveis para determinar, ao final, o sentido verdadeiro 

e o alcance real das expressões do Direito”. 132 

Ao serem positivadas, as legislações passam a existir no mundo jurídico, mas só 

passam a ter implicações de cunho prático quando os aplicadores do Direito a interpretam, 

utilizando a Hermenêutica. Por vezes, determinada lei inicialmente é expressa sem 

significado específico para quem não é da área jurídica e não compreende qual sua 

finalidade, pois, como enuncia Tércio Sampaio Ferraz Junior, para cada indivíduo, 

ocasionalmente, o Direito se pronuncia como um aglomerado de símbolos incoerentes, o 

que reflete uma insegurança a esta pessoa quando incluída em um processo judicial. 

Assim, é necessário a atividade do jurista que faz a lei falar, de modo que “[...] tudo deve 

passar pela língua hermenêutica, que tudo põe sob o controle do jurista”; 133 e, por isso, o 

Direito não caminha em incoerentes direções, de forma que “[...] seu êxito, como força 

unificadora, depende, pois de se dar um significado efetivo à ideia de um governo do 

direito, unificado e racional. Para isso trabalha a hermenêutica”.134 

Como “[...] a interpretação da norma constitucional implica, por consequência, 

reconhecer a própria dinâmica da Constituição como instrumento concreto de 

organização administrativa e de moto propulsor da vontade estatal”,135 percebe-se que, 

apesar de o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 (CF/88) não enumerar as acepções 

do meio ambiente, deve-se observar a dinâmica da Carta Magna, que elencou tal 

classificação em outros momentos de seu texto, onde há expressamente as acepções do 

meio ambiente em natural, artificial, cultural e do trabalho.136  

Como a norma jurídica deve acompanhar as realidades sociais, o Direito há de 

captar a ligação as cidades (exemplo de meio ambiente artificial), o patrimônio cultural 

(exemplo de meio ambiente cultural), e o local de trabalho (exemplo de meio ambiente 

do trabalho) ao meio ambiente natural e perceber que a proteção apenas a um deles não 

                                                 
132 FRIEDE, Reis. Ciência do Direito, norma, interpretação e hermenêutica jurídica. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 1999, p. 134. 
133 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. São Paulo: Atlas, 1994, p. 285. 
134 Ibid., p. 285. 
135 PEIXINHO, Manoel Messias. A interpretação da Constituição e os princípios fundamentais. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 80. 
136 Acepção natural (art. 225, caput e §1º), cultural (arts. 215 e 216), artificial (art. 21, inc.XX, art. 182 e 
ss. e art. 225) e do trabalho (art. 200, inc. VIII). Há posicionamentos doutrinários que defendem que a 
proteção ao meio ambiente se refere a estas quatro classificações, confome debatido no tópico 1.1. 
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conseguirá manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado. De fato, há a 

necessidade de proteção em todas estas acepções para conseguir este equilíbrio, sob pena 

de restar em prejudicados os ecossistemas. 

Constata-se que o entendimento em defesa do instituto do meio ambiente do 

trabalho está associado ao texto legal, sem ir contra a lei, e, com o auxílio da 

Hermenêutica Jurídica Ambiental por meio de princípios que buscam soluções para a 

interpretação das normas ambientais. Há uma nova leitura do artigo 225 da CF/88 para 

perceber o meio ambiente em suas quatro acepções: natural, artificial, cultural e do 

trabalho. 

Importante é, pois, perceber que, sob o contexto do pós-positivismo137, os 

ecossistemas “as normas jurídicas se dividiram em princípios e regras”, e, no caso, os 

princípios são considerados normas fundamentais no ordenamento jurídico.138 Logo, são 

objeto de estudo da Hermenêutica as normas jurídicas, o que abrange os princípios. 

Numa perspectiva histórica, no positivismo, os princípios eram aplicados diante 

das ausências legais, com atribuição de suprir os vazios normativos que as leis não 

conseguiam preencher. Por outro lado, no pós-positivismo, os princípios passaram a ser 

considerados “[...] espelho da ideologia da sociedade e dos valores acolhidos na ordem 

jurídica. Objetivam dar unidade e harmonia ao sistema, condensar valores, além de serem 

guias do intérprete”.139 

Para esclarecer sobre o tema, Ronald Dworkin elenca a diferença entre os dois 

institutos, ensinando que, ao se tratar de regras, aplica-se o tudo ou nada, ao passo que, 

quanto aos princípios, há uma análise de peso: 

La diferencia entre principios jurídicos y normas jurídicas es una distinción 
lógica. Ambos conjuntos de estándares apuntam a decisiones particulares 
referentes a la obligación jurídica en determinadas circunstancias, pero 
difieren en el caráter de la orientación que dan. Las  normas son aplicables a 

                                                 
137 Na lição de Luís Roberto Barroso “o pós-positivismo é a designação provisória e genérica de um ideário 
difuso, no qual se incluem a definição das relações entre valores, princípios e regras, aspectos da chamada 
nova hermenêutica e a teoria dos direitos fundamentais”. BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos 
e filosóficos do novo Direito Constitucional Brasileiro. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 
jul./set., 2001, pp. 5-37, p. 21.  
138 TAKOI, Sérgio Massaru. Os valores (supremos) na Hermenêutica Constitucional e a sua 
compatibilidade com os princípios e as regras perante a Constituição de 1988 (breve introdução a uma 
teoria dos valores à luz da dignidade da pessoa humana). Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 981, ano 106, 
jul., 2017, pp. 155-169,  p. 165. 
139 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Fundamentos epistemológicos do Direito Ambiental. Rio de 
Janeiro, Lumen Juris, 2017, p. 116.  
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la manera de disyuntivas. [...] Los principios tienen una dimensión que falta 
en las normas: la dimensión del peso o importância. 140 

No mesmo sentido, Alexy reforça a noção de que regras e princípios se 

enquadram como normas, “[...] porque ambos dizem o que deve ser”141. Diferenciam-se, 

contudo,por serem os princípios mandamentos de otimização, em virtude de 

Poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida 
de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também 
das possibilidades jurídicas. [...] Já as regras são normas que são sempre ou 
satisfeitas ou não satisfeitas. [...] Regra contêm, portanto, determinações no 
âmbito daquilo que é fática e juridicamente possível. Isso significa que a 
distinção entre regas e princípios é uma distinção qualitativa, e não uma 
distinção de grau. Toda norma é ou uma regra ou um princípio.142 

Questiona-se, nesse contexto, como seria solucionada a colisão entre regras e 

princípios. Esclarece Germana Belchior que, apesar de haver discussão sobre o tema, “[...] 

o mais conveniente é que o princípio não entra em colisão com a regra, mas com o 

princípio no qual a regra se baseia. Diante disso, o método para se solucionar é com base 

nos mandamentos de otimização”.143 

Em torno do tema, elenca Humberto Ávila as ideais de que as regras são 

descritivas, estabelecem obrigações, permissões e proibições ante ao comportamento a 

ser adotado, enquanto princípios são “[...] imediatamente finalísticas, já que estabelecem 

um estado de coisas para cuja realização é necessária a adoção de determinados 

comportamentos”.144 Para Glauco Magalhães Filho, a questão resume-se no fato de que a 

“[...] regra é relativamente geral quanto às pessoas às quais se dirige e é definidora de um 

fato, enquanto o princípio é geral em relação às pessoas e não define fatos”.145 

Sob tal perspectiva, ao considerar respaldo constitucional em defesa do meio 

ambiente do trabalho, baseado nas teorias da intepretação, é aplicável, por consequência, 

                                                 
140 DWORKIN, Ronald. Los derechos em serio. Barcelona: Ariel, 1999. pp. 74-77. “A diferença entre 
princípios jurídicos e normas jurídicas é uma distinção lógica. Ambos os conjuntos de padrões apontam 
para decisões específicas em relação à obrigação legal em certas circunstâncias, mas diferem na natureza 
da orientação que elas dão. As regras são aplicáveis à maneira de ‘tudo ou nada’. [...] Os princípios têm 
uma dimensão que falta nas regras: a dimensão do peso ou da importância.” (Tradução livre da autora) 
141 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2012, pp. 90-91. 
142 Ibid., pp. 90-91. 
143 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica jurídica ambiental. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 
95. 
144 ÁVILA, Humberto, Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: 
Malheiros, 2014, p. 95. 
145 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica e a unidade axiológica da Constituição. Belo 
Horizonte: Mandamentos, 2001, p. 68. 



 
 

55 
 

às normas ambientais ao ambiente do trabalho. Frente a isso, impõe-se compreender, sob 

uma perspectiva pós-positivista, quais os princípios – por ser também norma jurídica - 

ambientais aplicáveis ao ramo trabalhista, que será objeto de estudo no próximo tópico. 

3.2 Princípios do Direito Ambiental do Trabalho 

Conforme estudado no tópico imediatamente anterior sobre o processo 

hermenêutico e como este influencia a interpretação da Constituição Federal de 1988 

(CF/88), em especial, no que tange às normas ambientais e trabalhistas, percebeu-se que 

o meio ambiente do trabalho associa-se ao Direito Ambiental e ao Direito do Trabalho, 

motivo pelo qual merece atenção e proteção das normas aplicáveis a estes dois ramos do 

Direito. Para destacar tal importância, Mario Peña Chacón ressalta que 

La jurisprudencia constitucional costarricense no sólo ha reconocido la 
función de integración, delimitación e interpretación del bloque de legalidad 
ambiental por parte de los principios rectores del derecho ambiental 
derivados tanto de la Contitución Política y del derecho internacional 
ambiental, sino que además, les ha otorgado rango de principios 
constitucionales, elevándolos por encima de todo el ordenamento jurídico e 

incluso utilizándolos parámetros para el control de constitucionalidad. 146 

Com base na Hermenêutica, um estudo principiológico147em conjunto com a lei 

e a atividade do intérprete mostra-se relevante por auxiliar na interpretação e aplicação 

nas normas a casos concretos. Ressalta-se que, para ter validade, os princípios não 

necessitam estar positivados de modo expresso, porquanto que não estão elencados em 

um rol taxativo, em razão de estarem em constante mudança ao acompanhar os valores e 

anseios da sociedade. Por isso, não podem ser engessados, pois, assim, estaria paralisando 

também a sociedade.148 Com suporte nestas circunstâncias, no módulo seguinte, serão 

propostos novos princípios a serem aplicados na área ambiental laboral. 

                                                 
146 “A jurisprudência constitucional da Costa Rica não só reconheceu o papel da integração, delimitação e 
interpretação do bloco de leis ambientais por parte dos princípios orientadores de Direito Ambiental 
derivados tanto da Constituição política e do direito ambiental internacional, mas ela também concedeu a 
utilização de princípios constitucionais, elevando-os acima de todos os parâmetros legais do ordenamento 
e até mesmo usando-os para controle de constitucionalidade”. (Tradução livre da autora). CHACÓN, Mario 
Peña. El principio de no regresión ambiental a la luz de la jurisprudencia constitucional costarricense. 
Revista de Direito Ambiental, São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 17, n. 66, abr./jun., 2012, pp. 11-52, 
p.17. 
147 Tal será feito a seguir, quanto aos princípios da precaução, prevenção, do desenvolvimento sustentável, 
do poluidor-pagador, da participação e da ubiquidade, considerados por Gustavo Filipe Barbosa Garcia os 
princípios ambientais aplicáveis ao meio ambiente do trabalho, sendo este o marco teórico para o estudo 
principiológico deste ensejo. 
148 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Fundamentos epistemológicos do Direito Ambiental. Rio de 
Janeiro, Lumen Juris, 2017, p. 117. 
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Estudar a base principiológica do Direito Ambiental Laboral é de suma 

relevância, pelo fato de princípio ser norma, em uma visão pós-positivista149. Ainda, eles 

são aplicados em maior ou menor grau e, por isso, sempre são empregados aos casos em 

análise. Desta maneira, por serem os princípios fontes do Direito, auxiliando na aplicação 

das normas, importante se compreender quais os princípios aplicáveis ao meio ambiente 

do trabalho, o que resulta nos princípios ambientais do trabalho. 

Se proceder à análise dos princípios em si, percebe-se que, na seara ambiental, 

e, consequentemente, na senda do Direito Ambiental do Trabalho, os princípios da 

precaução e da prevenção têm relevante destaque, em razão de influenciarem nas 

atividades que resultem em prejuízos ambientais, seja quando comprovadamente tais 

danos ocorrerão ou diante apenas da possibilidade ocorrer um impacto negativo. 

O princípio da precaução é expresso, pois, como instrumento de proteção 

ambiental quando há dúvida sobre a possibilidade de ocorrer dano ambiental em virtude 

da prática de determinada atividade e não “[...] um princípio de medo ou irracionalidade 

mas é, pelo contrário, um princípio racional cientificamente fundado de ‘responsabilidade 

pelo futuro’”150 refletindo-se como dever de cautela e cuidado ao buscar evitar riscos ao 

meio ambiente malgrado a ausência de provas conclusivas. 

Tal princípio está respaldado em diversos instrumentos, nacionais e 

internacionais, como a Convenção de Viena, promulgada no Brasil por meio do Decreto 

99.280/90151, que determinou uma série de medidas de cooperação internacional a fim de 

resguardar camada de ozônio, a Carta Mundial para a natureza da ONU que estipulou, 

por exemplo, que “[...] atividades que possam causar danos irreversíveis à natureza devem 

                                                 
149 O pós-positivismo foi aboradado no tópico 2.1. 
150 ARAGÃO, Alexandra. Princípio da precaução: manual de instruções. Revista Cedoua, Coimbra, n.  22, 
2008, pp. 9-57, p. 15.  
151 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99280.htm>. Acesso em: 
28 nov. 2017. 
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ser evitados”,152 e foi expressamente determinado como princípio na Declaração d Rio 

92.153 

No ordenamento jurídico brasileiro, tal princípio está previsto no artigo 225 da 

CF/88 no parágrafo primeiro, inciso IV e V154, ao estipular a necessidade de estudo de 

impacto ambiental quando houver instalação de obra ou atividade que possa lesionar o 

meio ambiente e ao determinar o controle da produção, comercialização e emprego de 

técnicas que possam agredir o meio ambiente. 

Aplicar o princípio da precaução revela-se em um dilema no que se refere a como 

e quando deve ser utilizado, tendo em vista a liberdade dos indivíduos, empresas e 

organizações, e a necessidade de proteção da saúde ambiental de todos.155 Na visão de 

Carla Amado Gomes, deste princípio derivam alguns critérios: 

1. As medidas são tomadas para prevenir danos consideráveis e irreversíveis 
no meio ambiente na ausência de provas científicas que ateste, o nexo causal 
entre a atividade e os seus efeitos; 2. O ônus da prova cabe a quem pretenda 
desenvolver uma determinada atividade cuja lesividade para o ambiente não 
está cientificamente comprovada; 3. Para responder à questão de saber se uma 
atividade causará danos graves e irreversíveis ao meio ambiente, o risco de 
erro será sempre computado a favor deste; 4. Uma medida tomada com base 
no princípio da precaução deverá sempre invoca-lo ou, pelo menos, decorrer 
da aplicação do princípio do desenvolvimento sustentado.156 

                                                 
152 Atividades que podem ter um impacto sobre a natureza deve ser controlada, e as melhores tecnologias 
disponíveis que minimizam riscos significativos para a natureza ou outros efeitos adversos devem ser 
utilizados, em particular: (A) Atividades que possam causar danos irreversíveis à natureza devem ser 
evitados; (B) as atividades que possam representar um risco significativo para a natureza devem ser 
precedidas de uma análise exaustiva, seus proponentes devem demonstrar que os benefícios esperados 
superam possíveis danos à natureza, e onde os potenciais efeitos adversos não são completamente 
compreendidos, as atividades não deve prosseguir. Disponível em: < 
http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/agenda21/Carta_Mundial_para_Natureza.pdf>. Acesso 
em: 28 nov. 2017.  
153 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. Disponível em: < 
http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>. Acesso em: 28 nov. 2017. 
154 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: IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora 
de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade; V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias 
que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. 
155 AMORIM, Camila Silva de. Os princípios do Direito Ambiental da precaução e da prevenção num 
paralelo com os conceitos de previsibilidade e previsão. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 22, n. 
86, abr./jun., 2017, pp. 49-65, p. 54.  
156 GOMES, Carla Amado. A prevenção à prova no direito ao ambiente: em especial, os actos autorizativos 
ambientais. Lisboa: Coimbra, 2000, pp. 32-39. 
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Sob a ótica de Alexandra Aragão, o princípio da precaução possui como 

pressupostos “[...] a existência de riscos graves e a existência de incertezas significativas 

quanto aos riscos” 157, podendo, estes riscos ser lesões ambientais, ecológicos, à saúde 

pública, à segurança dos consumidores etc. Tais riscos foram tratados na Directiva nº 

85/337 de 1985, que trata sobre a avaliação dos efeitos no meio ambiente de determinados 

projetos públicos e privados, do Conselho das Comunidades Europeias como forma de 

evitar os danos do que combater seus efeitos posteriormente, aperfeiçoando os programas 

de ações em curso em torno do meio ambiente. No anexo III deste instrumento, é elencado 

um rol de descrições que devem constar no projeto, como, por exemplo, com relação aos 

efeitos que o projeto proposto possa ter no ambiente resultantes “[...] da emissão de 

poluentes, da criação de perturbações ou eliminação dos resíduos, e a indicação pelo dono 

da obra dos métodos de precisão utilizados para avaliar os efeitos no ambiente”158. Logo, 

percebe-se a preocupação em efetivar o princípio da precaução no plano internacional, 

por meio de um regulamento que tem aplicabilidade a toda a comunidade europeia, 

empenhando-se em elaborar institutos para resguardar o meio ambiente de possíveis 

riscos que, de início, são indeterminados. 

Estabelecidos estes parâmetros para avaliar os riscos, o Estado avaliará a 

possibilidade de dano e as incertezas científicas para, ao final, adotar as ações necessárias. 

Diante desta decisão, segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), pode haver o controle, 

pelo Poder Judiciário, dos critérios formais utilizados nas políticas públicas, não ferindo 

a discricionariedade da Administração Pública: 

O princípio da precaução é um critério de gestão de risco a ser aplicado sempre 
que existirem incertezas científicas sobre a possibilidade de um produto, 
evento ou serviço desequilibrar o meio ambiente ou atingir a saúde dos 
cidadãos, o que exige que o Estado analise os riscos, avalie os custos das 
medidas de prevenção e, ao final, execute as ações necessárias, as quais serão 
decorrentes de decisões universais, não discriminatórias, motivadas, coerentes 
e proporcionais. Não há vedação para o controle jurisdicional das políticas 
públicas sobre a aplicação do princípio da precaução, desde que a decisão 
judicial não se afaste da análise formal dos limites desses parâmetros e que 

                                                 
157 ARAGÃO, Alexandra. Aplicação nacional do princípio da precaução. In: Colóquios 2011-2012, 
Associação dos Magistrados da Jurisdição Administrativa e Fiscal de Portugal, 2013, pp. 159-185.  
158 Anexo III. 4. Uma descrição (1) dos efeitos importantes que o projecto proposto pode ter no ambiente 
resultantes: da existência da totalidade do projecto; da utilização dos recursos naturais; da emissão de 
poluentes, da criação de perturbações ou da eliminação dos resíduos; e a indicação pelo dono da obra dos 
métodos de previsão utilizados para avaliar os efeitos no ambiente. CONSELHO DAS COMUNIDADES 
EUROPÉIAS. Directiva 85/337/CEE do Conselho, de 27 de Junho de 1985, relativa à avaliação dos efeitos 
de determinados projectos públicos e privados no ambiente. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A31985L0337>. Acesso em: 21 dez. 2017. 
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privilegie a opção democrática das escolhas discricionárias feitas pelo 
legislador e pela Administração Pública.159 

 Associado a polêmicas e riscos, para Ingo Sarlet, tal princípio lida com o incerto 

e apresenta-se como um desdobramento do dever de proteção do Estado em matéria de 

direitos fundamentais. Frente a isso, relata exemplos de situações nas quais o Estado ou 

o particular viola o dever de proteção na área trabalhista, como no “[...] dever de 

articulação da gestão e prevenção do risco no processo produtivo” e nas “práticas de 

gerenciamento e direção da organização do trabalho que observe parâmetros de proteção 

e promoção da saúde, ambiente e segurança do trabalho”. Desta maneira, a necessidade 

de intervenção judicial resulta da inobservância destes deveres. Ressalta, ainda, que, por 

tal princípio estar associado a riscos e incertezas, é controvérsia a “[...] absoluta presunção 

ou quase absolutização da presunção de existência de nexo em casos de precaução”: 

Obviamente, não é problemática, pelo contrário, é correta a inversão do ônus 
da prova, aqui, como já tem sido praticado, no TST, com absoluta razão. A 
presunção do nexo em caso de risco, conhecido e devidamente atestado, é uma 
coisa. A simples presunção do nexo em caso de divisão pode transformar até 
unha encravada – desculpe-me a palavra – em doença laboral. Claro que estou 
exagerando, mas é para mostrar que eventual abuso nesses processos pode 
levar a um problema oposto, porque se quisermos integrar agenda da produção 
do trabalho, agenda ambiental de um modo geral, a superproteção do ambiente 
de trabalho não poder gerar desproteção do meio ambiente que não é do 
trabalho.160 

Noutra perspectiva, antes de se avaliar a relação entre o objetivo de determinado 

empreendimento e o risco que porventura seja por ele ocasionado, o princípio da 

precaução sugere a análise, inicialmente, da “[...] constitucionalidade das justificativas 

dos objetivos da realização de determinado empreendimento”.161 

A lógica deve ser in dubio pro natura, ao passo que os riscos devem ser avaliados 

e questionados sobre a efetiva necessidade de se realizar determinada atividade, o que 

passa por uma análise intersubjetiva de adequação quanto aos interesses envolvidos no 

caso; porém, “[...] não se pode é partir do risco para avaliar a viabilidade socioambiental 

de um empreendimento”162.  

                                                 
159 BRASIL. Recurso Extraordinário nº 627.189 do Supremo Tribunal Federal, 3 abr. 2017. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12672680>. Acesso em: 15 jan. 
2017. 
160 SARLET, Ingo Wolfgang. O direito fundamental ao meio ambiente do trabalho saudável. Revista TST, 
Brasília, v. 80, n. 1, jan./mar., 2014, pp. 22-35, p. 33. 
161 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 154. 
162 SAMPAIO, José Adércio Leite; WOLD, Chris; NARDY, Afrânio José Fonseca. Princípios de Direito 
Ambiental: na dimensão internacional e comparada. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 60. 
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Quando se trata de proteção ao meio ambiente e dos princípios inerentes a esta 

área, o princípio da precaução está associado e aplicado em conjunto com o princípio da 

prevenção. Este é conceituado por Carla Amado Gomes como um princípio reconhecido 

em âmbito internacional e indispensável, pois pode evitar danos irreversíveis 

cientificamente comprovados. Por isso, tal princípio “[...] traduz-se em que, na iminência 

de uma actuação humana, a qual comprovadamente lesará, de forma grave e irreversível, 

bens ambientais, essa intervenção deve ser travada”163 e deve ser observado, “when it is 

likely to be irreversible or too insidious or diffuse to be effectively dealt with through civil 

liability or when reparation would be extremely expensive”.164 

A prevenção possui uma perspectiva global, visto que está relacionada à 

preservação do “patrimônio ambiental global”165 em todas as suas manifestações, seja 

cultural, artificial e do trabalho, e, por isso, aplicar tal princípio incumbe aos cidadãos, à 

sociedade e, para Paulo Affonso Leme Machado, é atribuição, em especial, dos poderes 

públicos, pois “[...] a prevenção não se faz somente com boas intenções, mas necessita de 

uma Administração Pública eficiente”166. 

Dentro desse contexto, Brenda Brito e Paulo Barreto, em estudo feito sobre a 

exploração de madeira ilegal na Amazônia Brasileira, defendem o ponto de vista que “to 

improve effectiveness of control over environmental crimes, Braziliam  institutions 

responsible for environmental enforcement will need to adopt several measures”.167 Essa 

perspectiva fortalece o entendimento de Paulo Affonso Leme Machado, pois não é 

                                                 
163 GOMES, Carla Amado. A prevenção à prova no direito ao ambiente: em especial, os actos autorizativos 
ambientais. Lisboa: Coimbra, 2000, p. 22. 
164 “Quando é provável que seja irreversível ou muito prejudicial ou muito propagado para ser efetivamente 
tratado com responsabilidade civil ou quando a reparação seria extremamente dispendiosa. ” (Tradução 
livre da autora). SADELLER, Nicolas de. Environmental principles. New York: Oxford, 2005, p. 61. 
165 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2007, p.33. 
166 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Princípios do direito ambiental e a tutela penal. Revista dos 
Tribunais, v. 894, n. 99, abr., 2010, pp. 383-399, p. 398. 
167 “To improve effectiveness of control over environmental crimes, Braziliam  institutions responsible for 
environmental enforcement will need to adopt several measures. Some are complex and may demand 
negotiations and time. For example, to validate the suspension of services and issuance of documents for 
violators, the Government will have to pass a federal law. To achieve sush a result, the Ministry of the 
Environment must act on coordination with the Presidency of the Republic and the Legislative Branch.” 
“Para melhorar a eficácia do controle sobre os crimes ambientais, as instituições brasileiras responsáveis 
pela aplicação das normas ambientais precisarão adotar várias medidas. Algumas são complexas e podem 
exigir negociações e tempo. Por exemplo, para validar a suspensão dos serviços e a emissão de documentos 
para infractores, o governo terá que aprovar uma lei federal. Para alcançar um resultado, o Ministério do 
Meio Ambiente deve atuar em coordenação com a Presidência da República e o Poder Legislativo”. 
(Tradução livre da autora). BRITO, Brenda; BARRETO, Paulo. Enforcement Against Illegal Logging in 
the Brazilian Amazon. In: PADDOCK, LeRoy; QUN, Du; et al. (Orgs.) Compliance and enforcement in 
environmental law. London: IUCN Academy of Environmental Law Series, 2011, pp. 440-473, p. 470. 
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suficiente boa vontade, se os órgãos responsáveis pela fiscalização das normas ambientais 

não adotarem medidas preventivas para que o crime ambiental sequer aconteça.  

Ao aplicar no meio ambiente do trabalho, tal princípio, este visa a proteger danos 

irreparáveis que possam ser causados ao operário em a condições inadequadas. Dentro 

desta visão, o Ministério do Trabalho e Emprego elaborou as Normas Regulamentadoras 

– a exemplo da NR 6, 18 e 34168– para cuidar da saúde e segurança do trabalhador, 

baseado na Consolidação das Leis Trabalhistas no capítulo sobre segurança e Medicina 

do Trabalho (artigo 157). Estes documentos têm a finalidade de evitar o dano ambiental 

laboral, exprimindo-se como ferramentas de aplicação dos princípios ambientais da 

precaução e prevenção na seara trabalhista 

Este princípio barra a realização de atos que certamente gerarão prejuízos 

ambientais, sendo, então, um instrumento que atua antes da ocorrência do dano, mas 

diante da certeza de seu acontecimento. Sob outra perspectiva, o princípio da precaução 

age na probabilidade de evento danoso indeterminado, mas se assemelha ao princípio da 

prevenção, pois ambos agem antes do prejuízo. Em outras palavras, o princípio da 

precaução é proativo, enquanto a prevenção é reativa. 

A aplicação destes princípios é mostrada como um instrumento mais efetivo do 

que a reparação do dano ambiental, ao ter por finalidade manter o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, evitando a possível ocorrência de lesão. É um meio de 

“desindenizar” a lesão ambiental, entendimento tão arraizado fundamentando um quase 

“direito de degradar o meio ambiente”. 

No que concerne à aplicação de princípios ambientais ao meio ambiente do 

trabalho, enumera Gustavo Filipe Barbosa Garcia outros princípios que serão utilizados 

como marco teórico a ser abordado nesta pesquisa, como, por exemplo, do 

desenvolvimento sustentável, dado que o desenvolvimento econômico deve observar a 

necessidade de resguardar e preservar o meio ambiente; do poluidor-pagador, estipulando 

que o poluidor deve pagar o custo da poluição causada; da participação, determinando 

que o dever de defesa e preservação é do Estado e da coletividade; e, da ubiquidade, no 

                                                 
168 NR nº 6 que dispõe sobre os equipamentos de proteção individual; NR nº 18 que trata sobre condições 
e meio ambiente de trabalho na indústria da construção; NR nº 34 que aborda sobre condições e meio 
ambiente de trabalho na indústria da construção e reparação naval; dentre outras. 
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sentido de que “[...] toda a sociedade e todos os povos devem se empenhar na preservação 

e proteção do meio ambiente”.169 

O princípio do desenvolvimento sustentável demanda relação harmônica entre 

desenvolvimento, economia e meio ambiente, cuja importância está determinada no 

artigo 170 da CF/88 como um dos princípios da atividade econômica a defesa do meio 

ambiente. Seu conceito atual está previsto na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, o qual estipula, no princípio 4, que, “[...] para alcançar o 

desenvolvimento sustentável e uma qualidade de vida mais elevada para todos, os Estados 

devem reduzir e eliminar os padrões insustentáveis de produção e consumo, e promover 

políticas demográficas adequadas.”170 

Para Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer, o desenvolvimento vai além da ideia de 

crescimento econômico, expressando-se como uma questão de justiça entre as gerações, 

pois a atual tem como responsabilidade proporcionar às futuras circunstâncias ambientais 

melhores ou idênticas do que a recebida pelas passadas, vedada a geração atual, então, 

alterar negativamente as condições ecológicas.171  

Na perspectiva laboral, quando a atividade é exercida preservando as condições 

de trabalho, todas as questões em torno da condição humana e dos direitos da 

personalidade do trabalhador, associadas à integridade física, psíquica, moral, intelectual 

e de direito à integração social, este princípio é efetivado.172 

Há relação direta entre desenvolvimento e meio ambiente dado que o primeiro 

não ocorrerá se o segundo estiver degradado, e isto é um problema de todos os países, 

não só do Brasil, pois o meio ambiente e o desenvolvimento não são“[...] desafios 

separados; estão inevitavelmente interligados. Os desenvolvimentos não se mantêm se a 

                                                 
169 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Meio ambiente do trabalho no contexto dos direitos humanos 
fundamentais e responsabilidade civil do empregador. Revista de Direito do Trabalho, São Paulo, v. 35, n. 
136, nov./dez., 2009, pp. 54-74, p. 59. 
170 DECLARAÇÃO DO RIO SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Disponível em: < 
http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>. Acesso em: 21 dez. 2017. 
171 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Princípios do Direito Ambiental. São Paulo: 
Saraiva, 2014, pp. 90-91. 
172 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Meio ambiente do trabalho saudável e equilibrado: proteção á saúde 
do trabalhador. Revista Eletrônica do TRT da 9º Região, Curitiba, v. 2, n. 23, out., 2013, p. 42-66, p. 49.  
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base de recursos ambientais se deteriora: o meio ambiente não pode ser protegido se o 

crescimento não leva em conta as consequências da destruição ambiental”.173 

O desenvolvimento sustentável diferencia-se de sustentabilidade, por ser este um 

conceito mais amplo, dado que “[...] engloba todas as dimensões do ser”174, por isso, com 

esta não se confunde, a qual é conceituada como um instrumento que “[...] representa a 

justiça em relação às gerações futuras”.175 

Impõe-se salientar o fato de que, para Bessa Antunes, a qualidade ambiental só 

será melhorada com a melhor distribuição de renda, em razão dos problemas ambientais 

concentrados nas áreas pobres, cuja população é mais impactada pelo descontrole 

ambiental, e ressalta que isso ocorre nos demais países.176 

Acontece que é consequência dos avanços tecnológicos o aprimoramento de 

processos de trabalho, como um meio de desenvolver a atividade econômica. Tais 

melhoramentos, entretanto, não podem ferir os direitos trabalhistas, logo, deve assegurar 

o fato de que, mesmo com estas mudanças, serão mantidas a saúde e a segurança ao meio 

ambiente do trabalho. 

Depreende-se que este princípio está relacionado ao princípio da prevenção, uma 

vez que o desenvolvimento de determinada atividade deve preservar o meio ambiente 

para que danos ambientais sequer ocorram, observando a relação entre a economia e o 

meio ambiente para que convivam pacificamente sem causar prejuízos a qualquer deles.  

De fato há um conflito de interesses entre economia e meio ambiente, tendo em 

vista que o crescimento desordenado e o elevado padrão de consumo causam impactos 

negativos aos ecossistemas. Na economia vige o ideal de custo e benefício, ao passo que 

na natureza há uma ideia de ciclos no sentido de que um dano ambiental gera efeitos 

sequenciais até atingir o ser humano, seja individualmente ou em sociedade. Por isso, o 

empresário deve atuar evitando e prevenindo condutas prejudiciais ao meio ambiente e, 

                                                 
173 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro comum. 
Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1988, p. 40. 
174 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Fundamentos epistemológicos do Direito Ambiental. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 136. 
175 MIKHAILOVA, Irina. Sustentabilidade: evolução dos conceitos teóricos e os problemas da mensuração 
prática. Revista Economia e Desenvolvimento, n. 16, 2004, pp. 22-41, p. 28. 
176 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 2015, p. 26. 
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caso o dano ocorra, aplicar mecanismos eficazes em repará-lo. É nesse contexto que se 

efetiva o princípio do desenvolvimento sustentável.177  

Quanto ao princípio do poluidor-pagador, para o Supremo Tribunal Federal, este 

configura-se como “[...] um mecanismo de assunção da responsabilidade social 

(partilhada, insista-se) pelos custos ambientais derivados da atividade econômica”178. 

Os custos desse processo estão diretamente associados às externalidades 

advindas dessa atividade econômica. Estas são consideradas “[...] falhas de mercado nas 

quais os efeitos de determinada atividade atingem terceiros (externos) nela não 

envolvidos”,179 mas que podem ser positivos, quando uma empresa se instala em uma 

cidade e gera empregos; ou negativos, se este empreendimento poluir o rio da localidade. 

Por vezes, as externalidades negativas não são computadas nos custos da atividade e os 

danos ambientais, ainda que em pequena proporção, não são compensados. Por exemplo, 

uma fábrica que tem uma chaminé gerando fumaça, ainda que dentro dos limites 

tolerados, gera agressões ambientais que podem resultar em problemas respiratórios aos 

seus empregados e também à sociedade como um todo, em virtude da propagação da 

poluição. Como resultado, a sociedade paga a conta, por ter prejudicada a sua sadia 

qualidade de vida sem qualquer compensação. 

Com efeito, apesar de a atividade econômica ser um relevante meio de promover 

a riqueza e bem-estar econômico para uma sociedade, as externalidades por ele 

ocasionadas estão diretamente relacionadas aos problemas ambientais180 e se expressam 

como violação ao princípio do poluidor-pagador. 

Esse princípio não pode ser confundido “[...] como ha sido interpretado en 

ocasiones, como el derecho o el permiso a degradar el ambiente mediando um pago”181, 

tampouco é uma “poluição regulamentada”, mas objetiva “[...] internalizar os custos das 

                                                 
177 GARCIA, Denise S. Siqueira; SOUZA, Maria Cláudia S. Antunes de. Direito Ambiental e o princípio 
do desenvolvimento sustentável. Revista Eletrônica Direito e Política, Itajaí, v. 2, n. 2, abr./jun., 2007, pp. 
104-117, p. 115. 
178 ADI 3378-6-DF, Rel. Min. Carlos Britto, Julg. em 9.04.2008. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/imprensa/pdf/ADI3378.pdf>. Acesso em: 28 nov. 2017. 
179 DERANI, Cristiane; AQUINO NETO, Daniel Antonio de. A valoração econômica dos bens ambientais. 
Revista de Direito Ambiental da Amazônia, Manaus, ano 5, n. 9, 2007, pp. 49-69, p. 57.  
180 RIVAS, Alexandre; KAHN, James. R.; MOURÃO, Renata R. Princípios teóricos sobre instrumentos 
econômicos e a gestão ambiental. In: RIVAS, Alexandre; MOURÃO, Renata R.; FREITAS, Carlos. E. 
Valoração e instrumentos econômicos aplicados ao meio ambiente: alternativas para proteger a Amazônia. 
Manaus: Instituto I-Piatam, 2008, pp. 15-28, p. 28. 
181 RÍOS, Isabel De Los. Principios de derecho ambiental. Caracas: Ríos, 2008, p. 34. 
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externalidades negativas advindas do uso dos bens ambientais [...] e evita que o fardo 

econômico da poluição pese sobre os Poder Públicos”.182 

Diante disto, não é configurada uma punição, em decorrência de que, ainda que 

não haja ilicitude no ato praticado, ele poderá ser aplicado, não necessitando de 

comprovação neste sentido, pois o agente que, gratuitamente, usa os ecossistemas o 

poluindo está violando o direito de todos que não poluem, acarretando um enriquecimento 

ilícito do usuário, “[...] confiscando o direito de propriedade alheia”.183 

O princípio do poluidor-pagador, por consequência, tem a finalidade de forçar a 

iniciativa privada a aderir aos custos ambientais ocasionados pela produção e o consumo 

que causaram degradação e esfacelamento de recursos ambientais. Aquele que utilizar os 

recursos ambientais tem por obrigação suportar os custos 

No meio ambiente do trabalho, ele é aplicado quando acontece um acidente 

sofrido pelo trabalhador no local de labor, que é considerado poluição em virtude da 

ausência de saúde e segurança que proteja a integridade física do operário, cabendo, pois, 

responsabilização ao poluidor causador do dano. 

Presente no caput do artigo 225 da CF/88, o princípio da participação determina 

a necessidade de cooperação popular em prol da conservação do meio ambiente, deixando 

a sociedade de ser apenas beneficiária para ser responsável pela proteção ambiental.184 A 

aplicação prática deste princípio também se reflete no acesso das informações pela 

sociedade, dos dados que o Poder Público possui, inclusive sobre materiais e atividades 

que exprimem riscos as suas comunidades185 e, além disso, participar das tomadas de 

decisões ao buscar um consenso em torno de questões ambientais na escolha de assuntos 

prioritários ou em processos decisórios.186 

                                                 
182 WALDMAN, Ricardo Libel; ELIAS, Luiz Augusto da Veiga. Os princípios do Direito Ambiental e o 
pagamento por serviços ambientais/ecossistêmicos. Revisa de Direito Ambiental, São Paulo, v. 18, n. 69, 
jan./mar., 2013, pp. 53-83. 
183 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 83. 
184 NAVARRO, Gabriela Cristina Braga. Hermenêutica filosófica e o Direito Ambiental: concretizando a 
justiça ambiental. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2015, p. 59. 
185 ARAÚJO, Luis Cláudio Martins de. Princípios jurídicos do Direito Ambiental. Revista Virtual da AGU, 
n. 106, nov./2010, pp. 1-20, p. 14. 
186 Patrícia Bianchi também denomina o este princípio como princípio da cooperação. Para a autora, “o 
princípio da cooperação se traduz no princípio da participação ou no exercício da cidadania participativa”. 
Nessa perspectiva, “o princípio da cooperação fundamenta a formação de um consenso acerca de questões 
ambientais, pois estabelece uma atuação conjunta do Estado e da sociedade, na escolha de prioridades, 
assim como a participação nos processos decisórios. Para que este princípio possa reger uma política 
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Por isso, cabe ao Estado criar e aprimorar meios de efetivar a participação 

pública no âmbito de atuação dos Três Poderes, e, assim, assegurar maior controle social 

sobre as políticas públicas. Esta atitude aufere especial atenção quando se trata de matéria 

ambiental por envolver direitos fundamentais,187 associados à saúde e à vida de toda a 

sociedade.  

Aplicando este entendimento na seara ambiental trabalhista, cabe ao empregador 

adotar medidas que propiciem ao operário participar da tomada de decisões da empresa, 

e sugerir mudanças, em especial quando repercutir no meio ambiente do trabalho. 

Percebe-se, ainda, a aplicação deste princípio quando trabalhadores, empregadores e 

sindicatos divulgam as normas ambientais e os operários as efetivam na rotina de labor, 

o que evita a ocorrência de acidentes de trabalho. 

Neste viés, é necessária a contribuição do Estado e da sociedade na execução das 

medidas protetivas ambientais, inclusive dos trabalhadores e empregadores, por serem os 

mais beneficiados e prejudicados pelos danos ocorridos ao meio ambiente, e, ainda, visto 

ser um dever a efetivação do meio ambiente ecologicamente equilibrado - ao passo de ser 

também um direito.188 

Com relação ao princípio da ubiquidade, é preciso esclarecer que ubiquidade é 

sinônimo de onipresença, conceito que se relaciona com o Direito Ambiental, em atenção 

ao fato de que o meio ambiente abrange toda a sociedade. Por isso, tal princípio deve ser 

adotado ao visar à conscientização, quanto à proteção e à preservação do meio ambiente, 

de todos os envolvidos, em especial, o Poder Público e a sociedade civil, no meio 

ambiente do trabalho, percebe-se sua aplicação quanto à garantia “[...] da integridade 

psicofísica do trabalhador (pessoa humana), pois a ocorrência de acidentes de trabalho 

(degradação ambiental com conseqüências danosas) atinge não somente o trabalhador, de 

                                                 
pública de defesa do meio ambiente com eficiência, vários requisitos básicos devem ser atendidos, como, 
por exemplo, a criação de normas que garantam a informação e educação ambiental para todos; a criação 
de fóruns de debates ou eventos similares para estimular a participação da população, inclusive a 
participação no processo de decisão política relativa ao meio ambiente; entre outros requisitos que formarão 
um cenário político democrático”. BIANCHI, Patrícia. Eficácia das normas ambientais. São Paulo: 
Saraiva, 2010, pp. 152-153. 
187 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Democracia participativa e participação pública 
como princípios do Estado Socioambiental de Direito. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 73, n. 
19, jan./mar., 2014, pp. 47-90, p. 52. 
188 O tema foi objeto de debate no item 2.2. 
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forma imediata, e a sociedade em geral, de forma mediata” uma vez que todos são 

responsáveis pelas repercussões financeiras mediante o pagamento de tributos.189 

Na Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, o princípio 

da ubiquidade coincide com o princípio 7, o qual dispõe que “Os Estados cooperarão 

espírito de parceria global para conservar, proteger e recuperar a saúde e integridade do 

ecossistema Terra”.190 

Desta forma, ao aplicar esse princípio da área ambiental do trabalho, destaca-se 

que são necessárias a atitude e o empenho de modo global e solidário de todos os povos, 

na medida em que, como ensina Raimundo Simão de Melo, ao se abordar sobre meio 

ambiente do trabalho, tal não quer dizer somente o local do exercício do labor 

literalmente, e sim as condições de trabalho e a vida além da atividade, como fatores 

relevantes em uma sadia qualidade de vida que se deseja ao homem. Nesse contexto, ao 

se tratar de meio ambiente do trabalho, é de se associar as repercussões de um acidente 

ou doença laboral, que causam danos não apenas ao indivíduo como trabalhador, mas 

também como ser humano. Ainda, se há de analisar os efeitos financeiros, sociais e 

humanos para o lesionado, para a empresa “[...] e, finalmente, para toda a sociedade, a 

qual, em última análise, responde pelas mazelas sociais em todos os seus graus e 

aspectos”.191 

Como se percebe, os princípios ambientais podem ter aplicabilidade no meio 

ambiente do trabalho, de modo a contribuir para sua preservação e conversação, e também 

da proteção ambiental como um todo. Ressalta-se, todavia, que para terem real eficácia, 

é necessária a utilização destes por todos os envolvimentos na seara jurídica, desde o 

Poder Legislativo, quando da elaboração das leis, aos doutrinadores, ao interpretá-la, e 

aos Tribunais Superiores192, ao julgar em casos concretos, tendo em vista que de nada 

adianta a existência de princípios ambientais laborais se não há resultados práticos 

positivos ao meio ambiente do trabalho. 

                                                 
189 MINARDI, Fabio Freitas. Direito Ambiental do Trabalho: fundamentos e princípios. Revista Eletrônica 
do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Curitiba, v. 2, n. 23, out., 2013, pp. 175-194, pp. 192-193. 
190 Disponível em: <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2017. 
191 MELO, Raimundo Simão de. Direito Ambiental do Trabalho e a saúde do trabalhador. São Paulo: LTr, 
2010, p. 62. 
192 Por isso a importância do estudo jurisprudencial, que será feito no item 4.2, para compreender como o 
Tribunal Superior do Trabalho utiliza a Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral, por meio de seus 
princípios, em casos de dano ao meio ambiente do trabalho. 
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Por força do que ora é relatado, conclui-se que os princípios são normas e, 

consequentemente, fontes do Direito que fundamentam e auxiliam a interpretação das 

leis, e em razão do Direito Ambiental do Trabalho ser um ramo relativamente novo, que 

passou a ser objeto de debates após a previsão do meio ambiente do trabalho na CF/88, a 

importância do estudo principiólogico é ressaltada.  

Com o desenvolver deste ramo, outros princípios surgirão para acompanhar as 

novas realidades. Por isso, a cada nova interpretação quanto ao meio ambiente do 

trabalho, há uma nova pré-compreensão e outros resultados deste processo hermenêutico 

que podem produzir outros princípios para gerir a relação entre meio ambiente, trabalho, 

saúde e segurança do trabalhador de forma a proteger sua integridade física.  

3.3 Por uma nova relação entre meio ambiente e trabalho, à luz da hermenêutica jurídica 

ambiental laboral 

Com suporte na compreensão do vínculo entre o Direito do Trabalho e o 

Ambiental, constata-se que a proteção da saúde, segurança e integridade física do 

trabalhador não está associada apenas às normas trabalhistas, mas também às normas 

ambientais. Nesse sentido, serão apresentados novos princípios a serem aplicados ao meio 

ambiente do trabalho como forma de contribuir positivamente para sua garantia e seu 

reconhecimento, auxiliando as normas em curso que abrangem este ramo do Direito. 

No que diz respeito ao meio ambiente do trabalho, há a necessidade de que todos 

os atuantes no ciclo de interação de ambiente, maquinário e trabalhador almejem que o 

labor seja seguro e saudável, não só para o trabalhador, física e mentalmente, mas também 

para a coletividade, que pode sofrer com os danos a ele causados. 

O processo hermenêutico auxilia ao propor caminhos pelos quais pode seguir a 

interpretação da norma, por vezes, com auxílio de princípios que tratem da temática. Já 

existem princípios que se aplicam ao meio ambiente do trabalho193 que ajudam na 

associação das normas ambientais e trabalhistas, porém, com as constantes mudanças no 

Direito, em especial, na seara ambiental em virtude da complexidade que abrange este 

ramo194, novos princípios podem surgir, ampliando a visão sobre este tema. 

                                                 
193 Princípios da prevenção, precaução, desenvolvimento sustentável, poluidor-pagador, participação, 
ubiquidade, considerados por Gustavo Filipe Barbosa Garcia os princípios ambientais aplicáveis ao meio 
ambiente do trabalho, sendo este o marco teórico como estudo principiológico realizado no tópico 3.2.  
194 Tema debatido no item 2.1. 
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É importante perceber a atuação do homem na busca pelo meio ambiente do 

trabalho ecologicamente equilibrado, pois o Direito Ambiental não abrange somente a 

natureza, como ensina Antunes195, ao destacar a natureza como parte do meio ambiente e 

ressaltar que esta pode ser a mais relevante, contudo, a ela não se restringe, em razão de 

ser o meio ambiente a natureza somada à “[...] atividade antrópica, mais modificação 

produzida pelo ser humano sobre o meio físico de onde retira seu sustento” 196. Por esta 

razão, para o referido autor, o ser humano é fundamental, visto que possui capacidade de 

intervir e modificar a realidade, diferentemente dos outros animais, e, por isso, “[...] um 

dos fundamentos da atual crise ecológica é, sem dúvida, a concepção de que o humano é 

externo e alheio ao natural” 197.  

A interação do homem com o meio é direta e constante, de modo que qualquer 

atitude humana acarreta consequências e alterações ao meio, o que reflete na vida do ser 

humano e da sociedade. Não há como não considerar o indivíduo como parte integrante 

do meio ambiente, em razão de ser o que mais usufrui (beneficiário do meio) e também o 

maior causador de danos (causador de malefícios).  

Esta atuação do homem também está relacionada à elaboração das normas 

jurídicas, e, em meio à reflexão sobre novos princípios que possam proteger o meio 

ambiente e o trabalhador, percebeu-se a necessidade de um fortalecimento da cooperação 

no que tange ao trabalhador e empregador por meio de atuação dos dois lados, a fim de 

assegurar o meio ambiente do trabalho ecologicamente equilibrado, de modo que garanta 

a saúde, segurança e integridade física do trabalhador, o que constitui o princípio da 

cooperação empregado-empregador. 

Este princípio está relacionado ao princípio da solidariedade que, segundo o 

Ministro Celso de Mello, impõe a todos a proteção do bem comum ambiental, encargo 

                                                 
195 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 2015, p. 7. 
196 Ibid., p. 7. 
197 Ibid., p. 7. 
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este irrenunciável198, que se reflete a divisão de “encargos e responsabilidades na 

equidade geracional”199.  

Desta maneira, se o trabalhador ou seu chefe perceber a deficiência em um dos 

componentes do meio ambiente do trabalho, que são ambiente, maquinário e trabalhador, 

devem buscar as medidas cabíveis para solucionar o problema e restaurar a saúde e 

segurança no ambiente de trabalho, sendo também uma responsabilidade sua. 

De forma exemplificativa, caso o trabalhador tome conhecimento de que 

determinado maquinário está emitindo gases poluentes que prejudiquem a saúde e 

segurança dos operários – e, por consequência, da sociedade, em decorrência da 

propagação dos poluentes para fora do local de trabalho200 – esse deve informar seu 

superior para que este providencie o conserto da máquina, e não aguardar que ele perceba 

o problema.  

O operário não deve esperar atitudes somente por parte de seu patrão por ser ele 

o responsável pelos riscos do empreendimento, pois quando existirem de danos 

ambientais, cabe ao Estado, à sociedade e a cada indivíduo isoladamente atuar em prol da 

efetividade das normas protetivas ambientais, o que abrange o meio ambiente do trabalho. 

Por isso, o empregado deve atuar em cooperação com o empregador para manter o 

equilíbrio ao meio ambiente do trabalho. 

Pode-se ver o princípio da cooperação, de forma implícita, no entendimento do 

Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE) que, por meio da Norma Regulamentar 

(NR) nº 6, determinou que cabe aos trabalhadores informar quando os equipamentos de 

                                                 
198 “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de um típico direito de 
terceira geração (ou de novíssima dimensão), que assiste a todo o gênero humano (RTJ 158/205-206). 
Incumbe, ao Estado e à própria coletividade, a especial obrigação de defender e preservar, em benefício das 
presentes e futuras gerações, esse direito de titularidade coletiva e de caráter transindividual (RTJ 164/158-
161). O adimplemento desse encargo, que é irrenunciável, representa a garantia de que não se instaurarão, 
no seio da coletividade, os graves conflitos intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de 
solidariedade, que a todos se impõe, na proteção desse bem essencial de uso comum das pessoas em geral”. 
BRASIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade de nº 3540, 01 set. 2005. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000094348&base=baseAcordaos>. 
Acesso em: 16 jan. 2017. 
199 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Fundamentos epistemológicos do Direito Ambiental. Rio de 
Janeiro, Lumen Juris, 2017, p. 132. 
200 Nesse sentido, “[...] não existem fronteiras, assim como limites políticos, quando se trata de dano 
ambiental. Não há alfândegas na atmosfera que controlem a entrada e a saída da poluição”. BELCHIOR, 
Germana Parente Neiva. Hermenêutica jurídica ambiental. São Paulo: Saraiva, 2011, p.  211. 
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proteção individual (EPI’s) estiverem impróprios para a atividade que irão exercer.201 

Assim, não deve o operário aguardar que seu chefe forneça espontaneamente quando sabe 

que é obrigatório para seu labor, atuando, assim, em cooperação com o empregador para 

garantir a saúde e segurança no trabalho. 

Aliada à necessidade de cooperação, enquanto não seja cessado o dano 

ambiental, sempre que possível, deve haver a redução dos efeitos danosos enquanto não 

solucionado o problema de forma definitivamente, com base no princípio da minimização 

dos efeitos. Este princípio se coaduna com a determinação da Organização das Nações 

Unidas (ONU), ao elaborar a Carta Mundial para a natureza, onde relatou que “Atividades 

que podem ter um impacto sobre a natureza deve ser controlada, e as melhores tecnologias 

disponíveis que minimizam riscos significativos para a natureza ou outros efeitos 

adversos devem ser utilizados [...]”202. Por isso, deve ser almejado diminuir os efeitos do 

dano ambiental, inclusive no meio ambiente do trabalho, com vistas a amenizar os 

prejuízos ambientais que venham a ser causados.  

Este complementa o princípio da cooperação, pois o operário deve cooperar em 

prol do meio ambiente, não apenas informando que há poluição no local de trabalho, mas 

também, havendo possibilidade, tomando atitudes que diminuíam os prejuízos casos pelo 

dano ambiental. 

Ao associar ao exemplo agora trazido, o princípio da minimização dos efeitos 

fará com que o trabalhador suspenda o uso da máquina até o conserto, se for possível 

diante de seus conhecimentos sobre como operá-la. Claro que deve haver uma consciência 

quanto a tal atitude, para que não gere outro prejuízo, como uma lesão ao operário, pois 

a atuação imprudente pode agravar o dano ambiental ao invés de minimizá-lo.  

Os princípios da cooperação e da minimização dos efeitos são instrumentos que 

devem ser aplicados em conjunto com os outros princípios ambientais laborais, por haver 

uma relação direta entre eles. Pode-se considerar o princípio da cooperação como 

decorrência do princípio da prevenção e da precaução, ao passo que trabalhador e 

                                                 
201 NR 6 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI . 6.7.1. Cabe ao empregado quanto ao 
EPI: a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina; b) responsabilizar-se pela guarda e 
conservação; c) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso; e, d) cumprir 
as determinações do empregador sobre o uso adequado. Disponível em: 
<http://www.portoitajai.com.br/cipa/legislacao/arquivos/nr_06..pdf>. Acesso em: 24 out. 2017. 
202 Disponível em: <http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/agenda21/Carta_Mundial_para_Na 
tureza.pdf>. Acesso em: 28 nov. 2017. 
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empregador devem cooperar para precaver a ocorrência de agressão ambiental, certa ou 

indeterminada. Caso a lesão ocorra, o princípio da minimização dos efeitos incide no 

sentido de evitar o agravamento do prejuízo para que, em respeito ao princípio da 

ubiquidade, sua repercussão não afete a vida além da atividade laborativa, sendo esta uma 

das consequências do dano ambiental laboral que será tratado no tópico seguinte. 

3.4 A interpretação do dano ambiental laboral 

Um dos mais importantes efeitos de se caracterizar o meio ambiente do trabalho 

e considerá-lo como um ramo do Direito Ambiental e Direito do Trabalho é aplicar os 

institutos protetivos de ambas áreas, bem como perceber que o direito ao meio ambiente 

pode e, de fato, se relacionar com as mais diversas áreas. Por isso, as implicações na seara 

ambientalista não são pontuais e tem desmedidas proporções, em virtude dos impactos 

ambientais afetarem a vida em sociedade e do ser humano em si. 

O debate estabelecido nesta pesquisa demonstra apenas um dos reflexos do dano 

ambiental, que é o ocorrido no meio ambiente do trabalho. Esta compreensão, entretanto, 

abre margem para pesquisas na área e consequente percepção transdisciplinar que deve 

haver entre o Direito Ambiental e outras áreas do Direito e do próprio conhecimento. 

A ocorrência de dano ambiental do trabalho, assim, possui uma gama de 

legislações em prol de garantir o local de trabalho ecologicamente equilibrado. Para 

compreender esta sistemática, é necessário perceber como e em que medida ocorre o dano 

ambiental laboral.  

Em meio a pesquisas, constata-se que é frequente a ocorrência de dano nas 

relações de trabalho203. Para tornar mais claro, um assunto sempre debatido, em especial 

no âmbito do Ministério Público do Trabalho (MPT), é o combate ao trabalho escravo, 

principalmente o infantil. É comum constatar este procedimento ilegal nas carvoarias, em 

razão da mão e do braço da criança serem do tamanho ideal para manusear o carvão em 

sua produção. Esta atividade causa, certamente, danos prejudiciais ao meio ambiente de 

trabalho, em virtude de haver inúmeros agentes poluidores. Também resulta em lesões ao 

meio ambiente natural, pois muitas carvoarias não fazem o processo produtivo de acordo 

com a legislação pertinente, poluindo o meio ambiente.  

                                                 
203 Conceituado no item 2.4. 
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Ao elucidar atividades passíveis de dano no meio ambiente de trabalho, 

Belmonte204 exemplifica com o trabalho escravo, forçado, ou infantil; quando põe em 

risco a vida do operário por não respeitar as normas de Segurança e Medicina do 

Trabalho; ao praticar atos em discriminação às mulheres, por exemplo, ao exigir “[...] 

intervenções para esterilização como condição de continuidade do vínculo”; de forma 

geral, promover ações judiciais simuladas para realizar acordos; exigir como condição de 

contratação que os recibos de quitação sejam assinados em branco; ao praticar 

discriminação religiosa, por sexo ou raça nas admissões de emprego; quando o racismo 

ou atos de preconceito afetam um grupo de trabalhadores; ou ter atitudes que prejudiquem 

a liberdade sindical ou o direito de greve do operário.  

O assunto relacionado a saúde e segurança do trabalho passou a estar vinculado 

ao seu meio ambiente, englobando todos os elementos em torno dos trabalhadores, que 

abrangem o espaço físico e as condições físicas e psíquicas de labor e tem destaque nas 

relações pessoais, seja do homem com o meio, que se refere ao “elemento espacial de viés 

objetivo”, seja do homem com o homem, ligando-se ao “elemento social de viés 

subjetivo”. Nesse sentido, “[...] o meio ambiente ecologicamente sadio e com qualidade 

necessita de uma ambiência de trabalho em perfeitas condições de conforto, higiene e 

segurança”.205 Por consequência, aplica-se o regime da responsabilidade civil206 quando 

ocorrem danos ao meio ambiente do trabalho, seja ele material ou moral.207 

Percebe-se que o prejuízo ao meio ambiente do trabalho possui diversas facetas 

e possibilidades, não se restringindo somente na relação entre empregado e empregador. 

Todos os elementos em torno do trabalho, inclusive o espaço físico e as relações pessoais, 

devem ter devida atenção para evitar danos a este meio. 

Enumeram Nicolari e Zamora208 três tipos de agente que condicionam o trabalho: 

“a.De naturaleza física: iluminación, ruido, temperatura, etc. b.El tiempo: duración de 

                                                 
204 BELMONTE, Alexandre Agra. Responsabilidade por danos morais nas relações de trabalho. Revista do 
Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, v. 73, n. 2, pp.158 - 185, abr./ jun. 2007, p. 170. 
205 BELMONTE, Alexandre Agra. Responsabilidade por danos morais nas relações de trabalho. Revista do 
Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, v. 73, n. 2, pp.158 - 185, abr./ jun. 2007, p. 963. 
206 A responsabilidade civil por dano ambiental laboral será objeto de debate no item 4.3. 
207 EBERT, Paulo Roberto Lemgruber. O meio ambiente do trabalho: conceito, responsabilidade civil e 
tutela. Revista LTr: Revista Legislação do Trabalho, São Paulo, v. 76, n. 11, nov, 2012, pp. 1333-1354, p. 
1354. 
208 “a. De natureza física: iluminação, ruído, temperatura, etc. b. O tempo: duração da jornada, períodos de 
descanso. C. Fatores sociais dentro da situação de trabalho: organização informal, status, atribuições, etc.” 
(Tradução livre da autora). NICOLACI, Miryam. Condiciones y medio ambiente de trabajo (CyMAT). 
Hologramática, Faculdade de Ciencias Sociales, UNLZ, v. 2, n. 8, ano 5, 2008, p. 3-48.Disponível em: < 
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la jornada, períodos de descanso. c.Factores sociales dentro de la situación de trabajo: 

organización informal, status, adjudicación de roles, etc.”. 

Ambientes de trabalho sem organização ou não equipados de forma adequada 

“[...] geram externalidades negativas que afetam a saúde de todas as pessoas e não 

somente dos trabalhadores”209 e, consequentemente, danos à saúde, que é condição básica 

do ser humano e do operário, repercutindo na vida social deste e na sua convivência 

familiar, pois aquele que não possui saúde resta prejudicado no relacionamento e 

convivência na sociedade, como, por exemplo, com o lazer com seus membros familiares. 

Dentre os danos que podem ocorrer no meio ambiente do trabalho, há o dano 

moral laboral210, que pode ser individual, quando o descumprimento das normas legais 

diz respeito a apenas um indivíduo, ou pode atingir a coletividade. Segundo Costa, o dano 

moral coletivo do trabalho é conceituado como uma transgressão da “[...] projeção 

coletiva da dignidade da pessoa humana, consubstanciada em interesses e direitos laborais 

extrapatrimoniais relevantemente coletivos, abrangendo as modalidades de direitos 

difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos”211 onde tal transgressão 

ocasiona aversão pela ordem jurídica. 

Como exemplos de por dano moral coletivo há a exploração de trabalho de 

crianças e adolescentes, a subordinação de operários a situações degradantes como 

serviço forçado ou condições análogas à escravidão ou servidão por dívida, permanência 

do meio ambiente do trabalho inadequado e sob descumprimento das normas de 

segurança e saúde, discriminação, abuso de poder, assédio moral ou sexual, sujeitar os 

trabalhadores a condições indignas, humilhantes e vexatórias, terceirização ilícita de mão 

de obra, contratação irregular de operários pela Administração Pública sem concurso 

público, e, impedimentos para o exercício da liberdade sindical. 212 Nesse sentido, 

                                                 
http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/3/591/hologramatica08_v2pp3_48.pdf>. Acesso em: 14 mar. 2017. p. 
11. 
209 MAIA, Cleusa Aparecida da Costa; LOPES, Elisabete Mariucci. O meio ambiente saudável do trabalho: 
um direito fundamental. Revista Científica Semana Acadêmica, Fortaleza, n. 34, jul., 2013. Disponível em: 
<http://semanaacademica.org.br/artigo/o-meio-ambiente-saudavel-do-trabalho-um-direito-fundamental>. 
Acesso em: 06 jan. 2017, p. 15. 
210 Outras possibilidades de danos ocorridos no meio ambiente do trabalho serão mostrados no capítulo 4 
desta dissertação, por meio da análise jurisprudencial. 
211 COSTA, Marcelo Freire Sampaio. Dano moral coletivo trabalhista contra ente de direito público: 
cabimento e estudo jurisprudencial. Revista LTr: Revista Legislação do Trabalho. São Paulo, v. 77, n. 1, 
jan, 2013, pp. 47-54, p. 52. 
212 MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. O dano moral coletivo e o valor da sua reparação. Revista TST, 
Brasília, v. 78, n. 4, out./dez., 2012, pp. 288-304. Disponível em: 
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comenta André Dias Fernandes213 que a penalização por dano moral coletivo, 

principalmente na temática ambiental, é um triunfo ao se buscar prevenir a ocorrência de 

danos ambientais, e ressalta que espera o STJ garantir seu cumprimento. 

O objetivo da Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral214, pois, é utilizar os 

princípios em curso e os propostos neste trabalho215 como fundamento para interpretação 

e, consequentemente, aplicação – pelos trabalhadores, empregadores, e aplicadores do 

Direito – das normas trabalhistas, a fim de evitar danos ambientais laborais e consequente 

prejuízo à saúde e à segurança do trabalhador, e, assim, ao meio ambiente de forma geral 

com benefícios à coletividade 

Com base no apresentado neste capítulo, visualiza-se a ideia de que o estudo de 

uma hermenêutica jurídica laboral fortalece o instituto do meio ambiente do trabalho, que 

tem posicionamentos contrários a sua existência216, pois acarreta a aplicação dos 

princípios ambientais. Isso implica diretamente na forma como o dano ambiental laboral 

é abordado pela legislação. Para demonstrar a aplicação prática da relação entre a 

Hermenêutica Jurídica Ambiental e o dano ambiental laboral, o capítulo seguinte fará um 

estudo da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
<https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/35831/014_medeiros_neto.pdf?sequence=3>. Acesso 
em: 12 fev. 2017. pp. 263-264. 
213 FERNANDES, André Dias. Dano moral coletivo decorrente de infração ambiental. Revista Jurídica da 
Fa7, Fortaleza, v. 8, n.1, abr., 2011, pp. 59-70, p. 69. 
214 A relação entre hermenêutica e Direito foi abordada no item 3.1. 
215 Os princípios ambientais laborais já existentes foram objeto de estudo no tópico 3.2 e a proposta de 
novos princípios foi feita no 3.3. 
216 Debate sobre a existência ou não do meio ambiente do trabalho foi realizado no item 2.1. 
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4 HERMENÊUTICA JURÍDICA AMBIENTAL LABORAL E DANO 

AMBIENTAL POR VIOLAÇÃO AO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO: 

ESTUDO DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO  

Precedida a uma elaboração teórica em torno do meio ambiente do trabalho e 

também da Hermenêutica Jurídica, ao perpassar princípios aplicáveis ao Direito 

Ambiental do Trabalho, bem como a proposta de novos princípios, neste capítulo, será 

estudada a ligação entre estes dois temas, formando a Hermenêutica Jurídica Ambiental217 

Laboral, sob a visão do Tribunal Superior do Trabalho. 

A proposta de uma Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral atua como 

instrumento que pode produzir efeitos concretos no cuidado com o meio ambiente laboral, 

mostrando-se importante em relação aos diante dos conceitos vagos, amplos e 

indeterminados relacionados ao Direito Ambiental, e auxiliando na solução de 

controvérsias entre a colisão de direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito ao 

meio ambiente e o direito à liberdade, à propriedade, dentre outros. 218 

Os princípios específicos na área ambiental laboral devem ser utilizados pelos 

trabalhadores e empregadores atingidos diretamente pelos efeitos do meio ambiente 

laboral, mas também pelos Três Poderes quando de suas funções típicas e atípicas, como, 

por exemplo, quando o Poder Executivo aplicar e efetivar de políticas públicas; pelo 

Poder Legislativo, quando da elaboração de legislações ambientais e trabalhistas, sempre 

relacionando-as; e Poder Judiciário, ao julgar casos analisando a responsabilidade do 

empregado ou empregador, observando o princípio da cooperação, proposto neste ensaio. 

Ressalta-se que deve a Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral ser observada por todos 

os agentes envolvidos, em toda a hierarquia da Administração Pública, e aqueles atuantes 

nos processos judiciais, desde advogados, juízes, desembargadores e ministros.  

Com isso, busca-se repensar os institutos ambientais laborais, o papel do 

empregador e do operário na preservação do meio ambiente do trabalho e estimular 

pesquisas e contribuições nesta área. Não há apenas um sentido a ser captado no que tange 

                                                 
217 Para Germana Belchior, a Hermenêutica Jurídica Ambiental “[...] oferece ao intérprete que lida com o 
direto ambiental instrumentos em busca de uma fundamentação lógica, racional e coerente nos processos 
decisórios em geral”. No mesmo sentido, pode-se concluir que a hermenêutica jurídica ambiental laboral 
proporcionará ao intérprete que trata com o Direito Ambiental Laboral meios de fundamentação para as 
decisões de forma geral. BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica Jurídica Ambiental. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p. 195.  
218 Ibid., p. 195. 
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aos princípios elencados e propostos219, visto que o sentido é inesgotável e a cada 

processo hermenêutico há um sentido captado, cabendo às pesquisas jurídicas a busca de 

novas interpretações.  

Por isso, neste capítulo, será estudada a relação do dano ambiental e da 

Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral, que utiliza princípios para alcançar soluções 

adequadas para a interpretação das normas ambientais, com a finalidade de proporcionar 

ao intérprete do Direito Ambiental Laboral instrumentos para fundamentação lógica e 

coerente de decisões envolvendo agressões ao meio ambiente.  

As particularidades do dano ambiental, a extensão de seus efeitos ao atingir o 

bem jurídico ambiental e também os outros interesses jurídicos do indivíduo e da 

sociedade fazem com que se suscitem questionamentos complexos ante o sistema jurídico 

de proteção ao meio ambiente.220 

Frente a isso, é preciso perceber este dilema entre dano ambiental laboral e a 

Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral. São dois institutos jurídicos que precisam um 

do outro e se completam com a finalidade de garantir a proteção ao meio ambiente do 

trabalho. 

Os princípios, de qualquer área do conhecimento, não denotam o caminho único 

a ser perseguido pela norma, dado o sentido ser inesgotável.221De qualquer forma, haverá 

margem para subjetividade, cabendo ao intérprete fundamentar suas decisões em 

argumentos que possam ser justificados.222 Os tribunais exercem frequentemente este 

papel interpretativo, ao analisarem as normas jurídicas em conjunto com a lide expressa. 

No que tange aos danos por transgressão ao meio ambiente do trabalho, o Tribunal 

Superior do Trabalho (TST) é o órgão superior responsável para examinar assuntos de 

matéria trabalhista.  

Partindo da premissa de que o TST tem a atribuição de interpretar a norma para 

aplicá-la em conflitos sobre dano no ambiente laboral, é importante averiguar como este 

Tribunal utiliza a Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral nestes casos, pois não adianta 

                                                 
219 Nos itens 3.2 e 3.3 foram analisados os princípios ambientais laborais e propostos novos princípios. 
220 A complexidade que envolve o dano ambiental laboral foi objeto de estudo no tópico 2.1. 
221 A perspectiva de que o sentido a ser captado pelo intérprete é inesgotável foi tratada no item 3.1. 
222 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica jurídica ambiental. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 
196. 
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aplicar diversos instrumentos em prol do meio ambiente se não há efetividade em casos 

reais, estudo este que será realizado também neste capítulo. 

Possivelmente, a solução jurídica para as lides que envolvem esta temática não 

seja facilmente encontrada pelos julgadores. Se há dificuldade para o intérprete visualizar 

em abstrato a aplicação da norma ambiental laboral, ante as particularidades do meio 

ambiente223, é possível que existam dilemas a enfrentar por parte da jurisprudência. 

A proposta de uma Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral e de novos 

princípios à seara ambiental trabalhista é uma tentativa de auxiliar o sistema jurídico com 

novos instrumentos de proteção ao meio ambiente. Contudo, desafios ainda surgirão nas 

variadas situações postas à análise do Poder Judiciário. Nesse sentido, este capítulo, 

ainda, abordará sobre os desafios enfrentados pela jurisprudência ao julgar casos de dano 

ambiental e a responsabilização deste dano perante o sistema jurídico brasileiro. 

4.1 Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral e dano ambiental: uma imbricada relação  

Os prejuízos causados ao meio ambiente tomam proporção planetária, 

mostrando então sua magnitude e importância. Isso ocorre inclusive no meio ambiente do 

trabalho, onde um dano a ele causado gera consequências no meio ambiente natural e 

repercute no mundo todo. Como exemplo, o caso de um maquinário que esteja emitindo 

substâncias tóxicas de modo que alcance áreas fora do local de labor, seja o meio ambiente 

natural, cultural ou artificial, o que demonstra a imbricada relação entre as acepções de 

meio ambiente. 

Assimilar a relação entre ambiente, maquinário e trabalhador, que é inerente ao 

meio ambiente do trabalho224, é essencial para que a Hermenêutica Jurídica Ambiental 

Laboral atribua nova concepção aos institutos do Direito do Ambiental Trabalho, em 

especial no que tange à ocorrência de dano ambiental laboral.  

A Hermenêutica é um importante instrumento presente no Direito, por expor 

raciocínios jurídicos, lógicos e também racionais que podem fundamentar as decisões em 

geral. As normas precisam ser interpretadas para concretizar o resguardo constitucional 

                                                 
223 As características e peculiaridades do meio ambiente foram objeto de exame no tópico 2.1. 
224 No item 2.3 foi defendido um novo conceito de meio ambiente do trabalho que envolve a relação entre 
ambiente, maquinário e trabalhador. 
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ao meio ambiente, e a Hermenêutica atua nesse caminho, por meio de princípios que 

auxiliam neste processo de interpretação.  

Nesse sentido, o estudo do dano ambiental laboral deve ser feito por meio de um 

estudo principiológico proposto pela Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral para que 

haja um esclarecimento quanto à lesão ambiental e às particularidades a ela inerentes, 

demonstrando que a relação destes dois institutos é direta e constante, ao passo que um 

necessita do outro para solucionar os conflitos e assegurar à proteção constitucional ao 

meio ambiente. 

Na Constituição Federal de 1988 (CF/88), o dever de proteção ambiental se 

organiza em torno de imperativos, que são “[...] núcleos jurídicos duros, [...] autênticos 

imperativos jurídico-ambientais”225. Estes imperativos estão diretamente associados ao 

princípio do retrocesso ambiental226, podem ser positivos, ao refletir uma atitude, como 

uma obrigação de fazer, e negativos, para se abster de praticar um ato, logo, uma 

obrigação de não-fazer.  

O Poder Público, assim como toda a sociedade e cada indivíduo individualmente 

considerado, é incumbido de resguardar o meio ambiente. Uma providência tomada pela 

Administração Pública tem reflexo na coletividade e, por consequência, na vida de cada 

ser humano. Tamanha é a importância das deliberações tomadas por este ente, o que 

acarreta na relevância de suas decisões quanto à guarida ao meio ambiente. Por isso, a ele 

também são atribuídos imperativos positivos e negativos. A título exemplificativo, ao 

                                                 
225 “Note-se que o texto constitucional, na proteção do meio ambiente, se organiza, acima referimos, em 
torno de bem-revelados e fixados núcleos jurídicos duros (‘centro primordial’, ‘ponto essencial’, ou ‘zona 
de vedação reducionista’), que rejeitam ser ignorados ou infringidos pelo legislador, administrador ou juiz, 
autênticos imperativos jurídico-ambientais mínimos: os deveres de ‘preservar e restaurar os processos 
ecológicos essenciais’, ‘preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País’, ‘proteger 
a fauna e a flora’, e impedir ‘práticas que coloquem em risco sua função ecológica’ ou ‘provoquem a 
extinção de espécies’ (art. 225, § 1º, I, II e VII)”. BENJAMIN, Antonio Herman. Princípio da proibição do 
retrocesso ambiental. In: Princípio da proibição de retrocesso ambiental. SENADO FEDERAL, 
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
(Org.). Brasília, 2012, Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/93127174/Voto_ 
APROMAC_ANEXO.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2017. p. 63. 
226 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Fundamentos epistemológicos do direito ambiental. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 99. Canotilho assim elabora o princípio de proibição do retrocesso: “[...] o 
núcleo essencial dos direitos sociais já realizados e efectivados através de medidas legislativas [...] deve 
considerar-se constitucionalmente garantido sendo inconstitucionais quaisquer medidas estaduais que, sem 
a criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, se traduzam na práica numa ‘ anulação’, 
‘revogação’ ou ‘aniquilação’ pura e simples desse núcleo essencial. A liberdade de conformação do 
legislador e inerente auto-reversibilidade têm como limite o núcleo essencial já realizado”. CANOTILHO, 
José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 2003, pp. 320-
321. 
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Poder Público incumbe o imperativo positivo no que tange a regulamentar o uso de 

equipamento de proteção individual (EPI), ao passo que o imperativo negativo seria a 

obrigação de não piorar a tutela ambiental laboral por meio de normas que representem 

retrocesso.  

O caráter dinâmico, global e multifacetário do meio ambiente227 faz com que as 

repercussões ambientais tenham efeitos em toda a sociedade, em todo o Planeta, pois a 

sociedade e a natureza estão diretamente ligadas, como anota Beck228: 

La natureza ya no puede ser pensada sin la sociedade y la sociedade ya no 
puede ser pensada sin la natureza. [...] esto significa que las destrucciones de 
la naturaleza, integradas en la circulación universal de la producción 
industrial, dejan de ser meras destrucciones de la naturaliza y se convierten 
en un componente integral de la dinámica social, económica y políyica. El 
efecto secundario inadvertido de la socialización de la naturaliza es la 
socialización de las destrucciones y amenazas de la naturaliza, su 
transformación em contradicciones y conflitos económicos, sociales y 
políticos: las lesiones de las condiciones naturales de la vida se  tramsforman 
em amenazas médicas, sociales y económicas globales para los seres 
humanos, com desafión completamente nuevos a las instituciones sociales y 
políticas de la sociedad mundial superindustrializada.229 

 Sendo a coletividade atingida pelas agressões ao meio ambiente, cabe também 

a ela buscar evitá-los. Por esta razão, a sociedade é também responsável pelo cuidado 

com o meio ambiente, e a ela encarrega-se o imperativo positivo de, por exemplo, 

denunciar o exercício da atividade laborativa em condições desumanas ou degradantes, e 

o imperativo negativo de não poluir o meio ambiente que, em virtude de o dano ser 

transfronteiriço, atinge também o meio ambiente do trabalho.  

Trabalhador e empregador possuem um elo próximo e direto que pode ter 

consequências ambientais. Além de terem a atribuição por serem indivíduos inclusos na 

coletividade, responsável pelo resguardo dos ecossistemas, são os sujeitos envolvidos em 

uma relação dentro do meio ambiente do trabalho. Graças a isto, ao empregador concerne 

o imperativo positivo de assegurar, por exemplo, que a relação entre trabalhador, 

                                                 
227 Esta e outras características do meio ambiente foram examinadas no tópico 2.1. 
228 BECK, Ulrich. La sociedaded del riesgo. Barcelona: Paidós, 1998, p. 89. 
229 “A natureza não pode ser pensada sem a sociedade e a sociedade já não pode ser pensada sem a natureza. 
[...] isso significa que a destruição da natureza, integradas no movimento universal da produção industrial, 
deixam de ser meras destruições da natureza e se convertem em um componente integral da dinâmica social, 
econômica e política. O efeito colateral percebido da socialização da natureza é a socialização das 
destruições e ameaças da natureza, suas transformações em contradições e conflitos econômicos, sociais e 
políticos: as lesões das condições naturais de vida se transformam em ameaças médicas, sociais e 
econômicas globais para os seres humanos, com desafios completamente novos às instituições sociais e 
políticas da sociedade mundial superindustrializada”. (Tradução livre da autora). 
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ambiente e maquinário230 funcione em harmonia, segundo as normas de saúde e segurança 

do trabalho, e o imperativo negativo de evitar que a poluição gerada pela atividade 

econômica seja acima do tolerado pela legislação. E, ainda, o empregado é encarregado 

de utilizar o maquinário em sua atividade, conforme treinado, para que não haja lesões, 

como imperativo positivo, ao mesmo tempo em que deve se abster de usar o maquinário 

se este estiver emitindo gases poluentes acima do permitido, como imperativo negativo. 

Fazer uma releitura sobre institutos relacionados ao dano ambiental é provocar 

um repensar nos imperativos atribuídos aos sujeitos envolvidos na relação empregatícia. 

De fato, não se pode deixar de elogiar os instrumentos que percebem a necessidade da 

atuação conjunta do empregado e empregador, conferindo obrigações a ambos, como faz 

os artigos 157 e 158231 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).  

Outros dispositivos, contudo, merecem nova interpretação, em virtude do 

crescimento da legislação ambiental, seja qualitativamente, com relação aos temas 

abordados, como quantitativamente, com o consequente surgimento de normas e 

modificação das antigas,232 o que pode resultar na existência de diversas legislações 

protetivas sem a eficácia devida para o meio ambiente. Nesse sentido, cabe ao intérprete, 

ante a essa complexidade de documentos, delimitar o alcance da norma ambiental, 

efetivando os princípios ambientais e garantindo o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

Com a finalidade de restringir esta pesquisa, foram escolhidos dispositivos 

relacionados a um tema atual, constantemente objeto de matéria submetida à análise aos 

tribunais e diretamente relacionado a lesões trabalhistas durante o exercício do trabalho: 

o dano pela incidência de agentes insalubres. 

                                                 
230 A relação entre trabalhador, ambiente e maquinário faz parte do conceito de meio ambiente do trabalho 
proposto no tópico 2.3. 
231 Art. 157 - Cabe às empresas: I - cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho; 
II - instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar 
acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais; III - adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo 
órgão regional competente; IV - facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente.  
Art . 158 - Cabe aos empregados: I - observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as 
instruções de que trata o item II do artigo anterior; Il - colaborar com a empresa na aplicação dos 
dispositivos deste Capítulo.  
Parágrafo único - Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada: a) à observância das instruções 
expedidas pelo empregador na forma do item II do artigo anterior; b) ao uso dos equipamentos de proteção 
individual fornecidos pela empresa. 
232 NAVARRO, Gabriela Cristina Braga. Hermenêutica filosófica e o Direito Ambiental: concretizando a 
justiça ambiental. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2015, p. 232. 
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Essencial para proteger o trabalhador da insalubridade é o uso de EPI. Por ser 

assunto de frequentes reclamações trabalhistas, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) 

elaborou a Súmula 289,233 que exige do empregador atitudes para que o empregado utilize 

os EPI quando necessário, para resguardar sua saúde dos agentes insalubres. 

Nesse contexto, é inegável que as normas ambientais trabalhistas devem ser 

examinadas sob o manto principiológico e, no presente caso, ser analisada com 

fundamento no princípio da participação234, que diz ser dever de todos, do Poder Público 

e da sociedade o cuidado com o meio ambiente do trabalho.  

É necessária a fiscalização pela empresa quanto à reduzir ou eliminar a 

nocividade, todavia, à luz do princípio da cooperação empregado-empregador, também 

há a obrigação por parte do operário de informar, caso isso não ocorra, tendo em vista 

que ele faz parte do ciclo do meio ambiente do trabalho e é responsável, juntamente com 

o empregador, com o objeto de que este se mantenha ecologicamente. Entretanto, ao que 

parece, a referida súmula destaca a exigência ao empregador e não aborda o papel do 

trabalhador. 

Referida súmula não expressa que tal incumbência também lhe cabe. Tal 

responsabilidade está na Norma Regulamentar (NR) nº 6 do Ministério do Trabalho e do 

Emprego (MTE),235 que atribui ao trabalhador o cuidado com o EPI no sentido de: “a) 

usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina; b) responsabilizar-se pela 

guarda e conservação; c) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne 

                                                 
233 Súmula nº 289 do TST. INSALUBRIDADE. ADICIONAL. FORNECIMENTO DO APARELHO DE 
PROTEÇÃO. EFEITO. O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o exime do 
pagamento do adicional de insalubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou 
eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado. 
234 No item 3.2 foram elencados os princípios ambientais laborais, onde está inserido o princípio da 
participação. 
235 Existem outras NR’s do MTE que tratam de proteção ao meio ambiente do trabalho, como as NR’s nº 
18, 31 e 34, que abordam sobre as condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, da 
segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura, e, 
das condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção e reparação naval, respectivamente. 
De plano, percebe-se que houve preocupação, tanto do legislador, por meio de leis que devem ser 
observadas por toda a sociedade, quanto por órgãos que tratam sobre o assunto, como o MTE, em garantir 
que a atividade laboral seja exercida cumprindo as normas ambientais e assegurando, assim, a saúde e a 
segurança do trabalhador; contudo, a efetivação destas normas nem sempre ocorre e, assim, acontecem os 
danos ambientais laborais que devem ser reparados por meio da responsabilização. 
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impróprio para uso; e, d) cumprir as determinações do empregador sobre o uso 

adequado”236.  

O posicionamento do TST deveria citar este entendimento e, assim, estaria 

ressaltada a responsabilidade do operário, apesar de não haver a necessidade de estar 

presente em súmula ou lei para que tenha eficácia no mundo jurídico, pois há o princípio 

da cooperação empregado-empregador que, sob uma visão pós-positivista237, se enquadra 

como norma jurídica e, assim, deve ser respeitado. 

Talvez tal determinação decorra da hipossuficiência do empregado, mas quando 

se trata de saúde do trabalho e, consequentemente, da manutenção do meio ambiente do 

trabalho ecologicamente equilibrado, é imprescindível a cooperação de ambos os polos 

da relação empregatícia. 

Salienta-se que, ao analisar amplamente, a garantia da diminuição ou eliminação 

da insalubridade não afeta apenas ao empregado, mas a sociedade como um todo, pois os 

agentes prejudiciais se propagam e atingem as comunidades vizinhas, causando danos 

ambientais em grandes proporções. 

Noutra circunstância, o direito à proteção do trabalho da mulher, que se justifica 

pela sua fragilidade física que não é a mesma do homem238, é considerado direito social, 

conforme previsão no artigo 7º, inciso XX239, da CF/88, em virtude das peculiaridades 

inerentes ao sexo feminino, possuindo também diversos dispositivos na CLT neste 

sentido, a partir do artigo 373. Estas medidas legais protetivas têm um objetivo social, 

qual seja, proteger a mãe-trabalhadora e assegurar suas forças para cumprir a atribuição 

da maternidade, além do labor, garantir o bem-estar das próximas gerações.240 

Recentemente, o Projeto nº 6.787/2016 propôs a Reforma Trabalhista aprovada 

em 2017, e determinou alteração quanto ao trabalho da gestante em atividades insalubres, 

                                                 
236 NR 6 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. 6.7.1. Disponível em: 
<http://www.portoitajai.com.br/cipa/legislacao/arquivos/nr_06..pdf>. Acesso em: 24 out. 2017. 
237 A questão dos princípios serem considerados normas com base em uma visão pós-positivista foi tratada 
no tópico 3.1. 
238 MARTINS, Sérgio Pintos. Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 894. 
239 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: [...] XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, 
nos termos da lei. 
240 SUSSEKIND, Arnaldo. Instituições de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2005, p. 994. 
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que passou a ser possível em determinadas circunstâncias,241 o que acarretou diversas 

críticas, em razão de anteriormente ser vedado242.  

Conforme este artigo, há uma gradação quanto à vedação ou não do labor da 

grávida, sendo completamente proibido o trabalho quando a insalubridade for em grau 

máximo e viável a dispensa de trabalhar em atividades insalubres durante a gestação 

quando atestado por médico de confiança da mulher.  

Mostra-se o princípio da precaução,243 ao se evitar a ocorrência do dano 

ambiental certo, mas indeterminado, em virtude de poder resultar em danos à saúde ou na 

morte do feto, ocasionado pelo agente insalubre à gestante e ao seu filho, resguardando à 

saúde e segurança da trabalhadora e de sua prole. E, nesse contexto, efetiva o princípio 

da cooperação empregado-empregador, ao passo que também atribui a mulher a 

incumbência de se preocupar com a incidência da insalubridade sobre sua gestação, 

possibilitando a ela exibir atestado de médico de sua confiança recomendando o 

afastamento da atividade. Desta forma, é necessária a cooperação do empregador, que 

deverá conceder o distanciamento da gestante de atividade insalubre ao perceber que lhe 

é prejudicial, como também imputa a ela a atribuição de requere-la quando houver 

indicação médica. 

É feito, todavia, o seguinte questionamento: se a atividade insalubre é prejudicial 

por si,como poderá não fazer mal à gestante e ao seu filho? Sabe-se que um dos males 

possíveis é a interrupção da gestação com a consequente morte do feto e, nessa 

perspectiva, pode-se insurgir o princípio da prevenção, já que o prejuízo é conhecido, ao 

passo que há a possibilidade de ocorrerem lesões indeterminadas e, nesse sentido, argui-

se o princípio da precaução, ambos como instrumentos a evitar danos ambientais laborais. 

                                                 
241 Art. 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a 
empregada deverá ser afastada de: I – atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar 
a gestação; II - atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, quando apresentar atestado 
de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a gestação; 
III – atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando apresentar atestado de saúde, emitido 
por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a lactação. (Atual previsão da 
CLT) 
242 Art. 394-A. A empregada gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestão e a lactação, de 
quaisquer atividades, operações ou locais insalubres, devendo exercer suas atividades em local salubre 
(Previsão anterior da CLT). 
243 O princípio da precaução é um dos princípios aplicáveis ao meio ambiente do trabalho examinados no 
tópico 3.2 
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Inclusive, pode-se dizer que tal disposição vai de encontro às normas 

internacionais, como, por exemplo, a Convenção nº 136, de 1971, ratificada no Brasil em 

1994 pelo Decreto 1253, que dispõe sobre a Proteção contra os Riscos de Intoxicação 

Provocados pelo Benzeno, assinada em Genebra, em 30 de junho de 1971 e determina 

que “As mulheres em estado de gravidez, atestado por medico, e as mães em período de 

amamentação não deverão ser empregadas em trabalhos que acarretem exposição ao 

benzeno ou produtos contendo benzeno.”244 

O indivíduo em condições normais, logo, saudável, sofre prejuízos ambientais 

laborais em virtude do exercício do trabalho em condições insalubres, o qual é 

compensado pelo uso do EPI e pelo recebimento do adicional de insalubridade. Não se 

sabe, entretanto, se a contraprestação recebida pela gestante compensaria os danos que a 

mulher e sua prole podem sofrer, que possivelmente serão mais graves em virtude da 

situação peculiar da grávida. 

É importante ressaltar que o ordenamento jurídico expresso deve estar em 

consonância com os princípios em torno de cada temática, respeitando as normas a que o 

Brasil tenha aderido. Não pode o Estado Brasileiro se comprometer a determinada 

obrigação e não o honrar ao elaborar suas normas internas.  

Percebe-se que se, durante a discussão da Reforma Trabalhista, tivesse havido 

um estudo principiológico em torno das normas de proteção ao trabalho da mulher e à sua 

gestação, possivelmente teriam sido encontradas razões suficientes para que o resguardo 

quanto à gestante perdurasse ao longo do tempo. 

Observar a relação entre a Hermenêutica e o Direito teria sido essencial quando 

da elaboração da Reforma Trabalhista. Não apenas quanto ao exercício do labor pela 

gestante em condição insalubre, sobretudo em torno de outros temas que aqui não cabe 

discorrer, em virtude da delimitação do trabalho.245 

Os desafios continuam e as inquietações também. Nesse diapasão, para conferir 

um caráter prático à pesquisa, e, em virtude de o Poder Judiciário deter a atribuição de 

                                                 
244 Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D1253.htm>. Acesso em: 31 
out. 2017. 
245 Nova pesquisa, com outra pergunta de partida, é necessária para abordar todos os assuntos que a 
envolvem, que não são poucos. Restringe-se aqui a tratar de aspectos específicos que possam resultar em 
danos ao meio ambiente do trabalho. 
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agregar a teoria aos conflitos em busca de uma solução, na próxima etapa, serão estudados 

os julgados do TST a fim de avaliar como ele enfrenta as dificuldades dos casos que 

tratem de dano ambiental por violação ao meio ambiente do trabalho e se utiliza a 

Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral para tanto, de forma implícita ou explícita, e 

entender os efeitos da aplicabilidade prática deste instituto. 

4.2 Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral no Tribunal Superior do Trabalho: 

percepção quanto ao dano por violação ao meio ambiente do trabalho 

É imprescindível olhar as normas ambientais e perceber que há algo mais além 

delas, algo complexo e indeterminado, que é o meio ambiente em toda sua plenitude. 

Possivelmente seja mais fácil visualizar a norma e considerá-la impecável e completa, 

sem qualquer necessidade de alteração ou interpretação e que ela resolverá todos os 

conflitos. Na prática, contudo, pode ser diferente.  

Nesse contexto, tendo-se decidido abordar sobre a Hermenêutica Jurídica 

Ambiental Laboral, é importante partir da teoria para buscar uma aplicação prática no 

mundo jurídico, tendo em vista que não são suficientes legislações e normas protetivas 

em prol de algo que não possui eficácia. Por isso, releva perceber como o Poder Judiciário 

se posiciona sobre a temática e utiliza uma Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral, 

ainda que implícita. 

Como esta pesquisa se relaciona com Direito Trabalho, interessante é buscar o 

entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST) sobre o tema, por ser o órgão 

máximo de competência especializada trabalhista. E, com a finalidade de restringir a 

pesquisa, será limitada a análise de casos de dano ambiental laboral. 

Como critério metodológico deste estudo, serão analisados apenas os casos que 

tratem sobre dano ambiental laboral ocorridos no meio ambiente do trabalho e limitados, 

ainda, aos processos julgados dos dias 01/01/2015 a 31/12/2017, ou seja, os últimos três 

anos completos, incluindo decisões proferidas sob a vigência da Reforma Trabalhista que 

entrou em vigor em 2017, com o fim de restringir aos casos mais recentes. Ademais, 

dentro dos limites estabelecidos, serão escolhidos casos de maior relevância para esta 

dissertação. 
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A consulta foi feita no sítio eletrônico “www.tst.jus.br”, no campo “Consulta 

unificada”, com a palavra-chave “meio ambiente adj trabalho”, restando em 76246 

acórdãos no TST. Deste resultado, foram excluídos deste experimento julgados que não 

tratavam da temática de dano ambiental no meio ambiente do trabalho associada à 

Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral e também as decisões que abordavam de forma 

superficial sobre o tema, pois, para fins didáticos e de aprofundamento da pesquisa, 

optou-se por examinar aqueles que detalhavam sobre o assunto em estudo, acarretando 

em cinco247 decisões a serem a seguir apreciadas. 

De plano, justifica-se que nem todo dano ambiental laboral está relacionado ao 

acidente de trabalho, como os exemplos abaixo esmiuçados. As situações a seguir 

expressas resultam de uma pesquisa feita dentro de critérios metodológicos determinados. 

Possivelmente, um estudo realizado com outros parâmetros poderia resultar em, apenas a 

título exemplificativo, um caso de greve ambiental ou de poluição ambiental como 

consequência do labor.248 

                                                 
246 RR - 369100-79.2009.5.12.0038; Ag-AIRR - 75700-29.2008.5.05.0004; Ag-AIRR - 2181-
52.2011.5.03.0107; RR - 1123-71.2012.5.15.0001; AIRR - 10995-63.2015.5.03.0026; RR - 12500-
76.2009.5.15.0055; AIRR - 1310-80.2011.5.15.0109; RR - 1317-47.2012.5.04.030; AIRR - 1770-
14.2013.5.15.0104; RR - 3185400-38.2009.5.09.0004; AIRR - 301-12.2013.5.02.0033; AIRR - 10614-
93.2013.5.01.0054; RR - 72300-43.2009.5.17.0002; RR - 20143-96.2013.5.04.0202; AIRR - 1582-
40.2011.5.15.0088; RR - 2220800-06.2004.5.09.0005; RR - 54200-28.2005.5.15.0134; AIRR - 635-
76.2014.5.09.0660; RR - 218300-88.2001.5.15.0053; RR - 27700-74.2011.5.13.0002; RR - 10547-
12.2013.5.12.0026; AIRR - 258-33.2015.5.03.0080; ARR - 231-89.2013.5.09.0068; AIRR - 169-
35.2012.5.15.0127; AIRR - 376-75.2010.5.15.0136; RR - 52600-59.2008.5.15.0071; ED-RR - 1386-
23.2010.5.15.0115; AIRR - 3954800-89.2009.5.09.0007; AIRR - 2803-19.2013.5.15.0143; RR - 1386-
23.2010.5.15.0115; AIRR - 695-17.2014.5.09.0024; AIRR - 322-59.2013.5.20.0009; RR - 788-
08.2012.5.09.0005; RR - 9892200-41.2006.5.09.0004; AIRR - 39700-31.2008.5.15.0043; AIRR - 219400-
97.2009.5.02.0461; AIRR - 1597-11.2010.5.15.0034; AIRR - 138600-12.2009.5.15.0044; AIRR - 49900-
61.2007.5.15.0034; AIRR - 918-52.2011.5.15.0009; RR - 151900-19.2007.5.09.0322; AIRR - 96-
85.2011.5.07.0009; ARR - 155-36.2013.5.09.0013; RO - 20466-28.2013.5.04.0000; RR - 214300-
85.2008.5.15.0025; RR - 70700-54.2009.5.15.0127; ARR - 70800-44.2006.5.17.0002;  RR - 118-
58.2011.5.15.0127; AIRR - 120200-91.2008.5.23.0001; AIRR - 53300-78.2009.5.15.0013; AIRR - 13-
52.2013.5.02.0037; 
247 RR - 1123-71.2012.5.15.0001; RR - 54200-28.2005.5.15.0134; RR - 218300-88.2001.5.15.0053; AIRR 
- 2803-19.2013.5.15.0143; RR - 9892200-41.2006.5.09.0004; 
248 O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP), ao julgar o dissídio coletivo ajuizado pela Adalume 
contra o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de 
Osasco e Região, julgou improcedentes as reivindicações, mas considerou a greve como ambiental, voltada 
para a legítima defesa de direitos fundamentais dos trabalhadores (saúde física e psicológica) e a declarou 
não abusiva, determinando o pagamento dos dias parados e concedendo estabilidade provisória de 90 dias 
aos trabalhadores. Em recurso ao TST, a greve foi declarava abusiva por não atender aos requisitos da Lei 
nº 7.783/89 (Lei de Greve). No acórdão, tratou-se do que seria greve ambiental e suas características nos 
dizeres de Raimundo Simão de Melo que conceitua a greve ambiental como: “[...] a paralisação coletiva ou 
individual, temporária, parcial ou total da prestação de trabalho a um tomador, qualquer que seja a relação 
de trabalho, com a finalidade de preservar e defender o meio ambiente de trabalho e a saúde do trabalhador, 
e sua finalidade é implementar adequadas e seguras condições de trabalho, como bem de uso comum do 
povo (art. 225 da CF)”. Segundo o autor, para melhor análise dos requisitos de validade da greve ambiental, 
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Iniciando a análise jurisprudencial, no Recurso de Revista de nº RR - 1123-

71.2012.5.15.0001, a empresa Mabe Brasil Eletrodomésticos impetrou Recurso de 

Revista em desfavor de Euclides Francisco de Lima. Em instâncias anteriores, havia sido 

deferida indenização por danos morais e materiais em virtude de acidente de trabalho. 

Referida empresa alega cerceamento de defesa em razão de não ter sido deferido o pedido 

de quesitos complementares ao perito que possivelmente apontariam a inexistência de 

nexo causal ou concausal entre a moléstia e o trabalho.  

O laudo pericial foi claro, ao afirmar que não havia condições de trabalho 

saudáveis. Com isso, para o TST, por meio do ministro Mauricio Godinho Delgado, foi 

assinalado que, com embasamento no laudo apresentado pelo perito, ficou comprovado 

que era de labor em um meio ambiente de trabalho inadequado. O fundamento para tal 

decisão foi justificada no princípio da prevenção, aplicado na seara ambiental249 e, 

consequentemente, por meio de uma Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral, no meio 

ambiente do trabalho. Tal princípio, embora não expresso, parece se constituir, visto que 

                                                 
devem ser considerados dois tipos de situação. A primeira, de riscos comuns, é aquela em que os 
trabalhadores reivindicam melhores condições de trabalho, como a instalação da CIPA – Comissão de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho; a eliminação ou diminuição de agentes físicos, químicos ou 
biológicos causadores de doenças do trabalho pela longa exposição; a diminuição da jornada laboral em 
determinadas condições causadoras de doenças profissionais; e a implementação de intervalos intra e 
interjornadas; dentre outros. A segunda situação, de riscos incomuns, graves e iminentes, é aquela em que 
o risco para a saúde, integridade física e vida do trabalhador é imediato. É o risco incontroverso causador 
de acidentes, sem possibilidade de ser evitado, a não ser que haja a sua imediata eliminação. BRASIL. 
Recurso Ordinário em Dissídio Coletivo de Greve de nº 1001747-35.2013.5.02.000 do Tribunal Superior 
do Trabalho, 19 mai. 2017. Disponível em: < 
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do;jsessionid=087111DB37EEF2C5
498ADE4B91CBB9E4.vm152?conscsjt=&numeroTst=1001747&digitoTst=35&anoTst=2013&orgaoTst
=5&tribunalTst=02&varaTst=0000&consulta=Consultar>. Acesso em: 19 jan. 2017. 
249 Como o dano ambiental não é um instituto específico da área trabalhista, é importante relatar de modo 
sucinto o posicionamento do STJ quanto ao tema e a possibilidade de utilização da Hermenêutica Jurídica 
Ambiental por esta Corte. Os critérios metodológicos foram semelhantes aos adotados na pesquisa realizada 
no âmbito do TST, quais sejam, foram analisados os processos do STJ que abordem sobre dano ambiental 
e limitados, ainda, aos que foram julgados dos dias 01/01/2015 a 31/12/2017, com a finalidade de restringir 
a pesquisa aos casos mais recentes. Além disso serão selecionadas as situações com maior destaque para 
este estudo. A consulta jurisprudencial foi feita no sítio eletrônico “www.stj.jus.br”, no campo 
“Jurisprudência” e em seguida em “Jurisprudência do STJ” com a palavra-chave “dano adj ambiental 
princípio”. A escolha da palavra “dano adj ambiental” se dá em virtude do termo “adj” significar que deseja-
se que as palavras em volta dos termos “dano” e “ambiental”, estejam próximas no texto. E, ainda, com a 
palavra “principio” buscam-se julgados que sejam fundamentados com a Hermenêutica Jurídica Ambiental 
e os princípios que a envolvem. Como resultado, o Recurso Especial de nº 1669185/RS, cujo relator foi o 
ministro Herman Benjamin, manteve a condenação dos réus em indenização por danos morais e na 
recomposição de uma área de preservação permanente em que houve uma queimada sem a autorização do 
órgão competente. Conforme a decisão, a atuação das partes violou o princípio da prevenção, do poluidor-
pagador e da reparação integral, considerados pelo referido Ministro como fundamentos do sistema jurídico 
de proteção ao meio ambiente e, ainda, relata que deve haver uma interpretação “in dubio pro natura” da 
norma ambiental, inclusive tratando expressamente do artigo 3º da Lei da Ação Civil Público, como citado 
acima. Aparentemente, demonstra-se o STJ aberto a hermenêutica jurídica ambiental.  
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os argumentos apresentados no julgado são decorrência deste. Percebe-se na decisão este 

entendimento ao citar Raimundo Simão de Melo que “[...] alerta que a prevenção dos 

riscos ambientais e/ou eliminação de riscos laborais, mediante adoção de medidas 

coletivas e individuais, é imprescindível para que o empregador evite danos ao 

meio ambiente do trabalho e à saúde do trabalhador”.250 

Por meio da análise da própria Constituição Federal de 1988 (CF/88), percebe-

se que esta almeja prevenir os danos em vez de repará-los, sendo esta uma opção 

secundária, pois prevenir os riscos laborais acarreta na promoção da dignidade do 

trabalhador e do valor social do trabalho, também, diminui os custos para a empresa que, 

                                                 
250 RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. 1. PRELIMINAR DE 
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. 
DOENÇA OCUPACIONAL. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL. "ACTIO NATA". CIÊNCIA INEQUÍVOCA 
DA EXTENSÃO DO DANO SOFRIDO. 3. DOENÇA OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
DANOS MORAIS E MATERIAIS. 4. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 5. PENSÃO 
MENSAL VITALÍCIA. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. TERMOS INICIAL E FINAL. 6. 
HONORÁRIOS PERICIAIS. A indenização por dano moral, estético e material resultante de acidente do 
trabalho e/ou doença profissional ou ocupacional supõe a presença de três requisitos: a) ocorrência do fato 
deflagrador do dano ou do próprio dano, que se constata pelo fato da doença ou do acidente, os quais, por 
si sós, agridem o patrimônio moral e emocional da pessoa trabalhadora (nesse sentido, o dano moral, em 
tais casos, verifica-se pela própria circunstância da ocorrência do malefício físico ou psíquico); b) nexo 
causal ou concausal, que se evidencia pela circunstância de o malefício ter ocorrido em face das 
circunstâncias laborativas; c) culpa empresarial, excetuadas as hipóteses de responsabilidade objetiva. 
Embora não se possa presumir a culpa em diversos casos de dano moral - em que a culpa tem de ser provada 
pelo autor da ação -, tratando-se de doença ocupacional, profissional ou de acidente do trabalho, essa culpa 
é presumida, em virtude de o empregador ter o controle e a direção sobre a estrutura, a dinâmica, a gestão 
e a operação do estabelecimento em que ocorreu o malefício. A Constituição Federal de 1988 assegura que 
todos têm direito ao meio ambiente do trabalho ecologicamente equilibrado, porque essencial à sadia 
qualidade de vida, razão pela qual incumbe ao Poder Público e à coletividade, na qual se inclui o 
empregador, o dever de defendê-lo e preservá-lo (arts. 200, VII, e 225, caput). Não é por outra razão que 
Raimundo Simão de Melo alerta que a prevenção dos riscos ambientais e/ou eliminação de riscos laborais, 
mediante adoção de medidas coletivas e individuais, é imprescindível para que o empregador evite danos 
ao meio ambiente do trabalho e à saúde do trabalhador. Acidentes do trabalho e/ou doença profissional ou 
ocupacional, na maioria das vezes, "são eventos perfeitamente previsíveis e preveníveis, porquanto suas 
causas são identificáveis e podem ser neutralizadas ou mesmo eliminadas; são, porém, imprevistos quanto 
ao momento e grau de agravo para a vítima" (in Direito ambiental do trabalho e saúde do trabalhador. 
5.ed. São Paulo: Ltr, 2013, p. 316). [...] É do empregador, evidentemente, a responsabilidade pela reparação 
por danos pessoais (moral, material e estético) decorrentes de lesões vinculadas à infortunística do 
trabalho. No caso em tela, o Tribunal Regional consignou que o Autor é portador de doença ocupacional 
(Tendinopatia Crônica do Supraespinhal Direito Sem Sinais de Rupturas) porquanto exposto a riscos 
ergonômicos em linha de produção. A Corte de origem [...] desponta, portanto, clara a presença dos 
requisitos dano (doença ocupacional) e nexo causal. Quanto ao elemento culpa, o Tribunal Regional 
assentou que esta emergiu da conduta negligente da Reclamada em relação ao dever de cuidado à saúde, 
higiene, segurança e integridade física do trabalhador (art. 6º e 7º, XXII, da CF, 186 do CCB/02), deveres 
anexos ao contrato de trabalho. [...] Recurso de revista conhecido e provido no aspecto. BRASIL. Tribunal 
Superior do Trabalho. Recurso de Revista nº RR - 1123-71.2012.5.15.0001 do Tribunal Regional do 
Trabalho da 15ª Região, 20 set. 2017. Disponível em: 
<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&f 
ormat=html&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%201123-
71.2012.5.15.0001&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAAT0pAAH&dataPublicacao=22/09/2017&
localPublicacao=DEJT&query=meio%20and%20NEAR((%20ambiente,%20trabalho),%200,%20true)>. 
Acesso em: 23 dez. 2017 
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podem advir de decisões judiciais, e aumenta a produtividade do trabalhador que labora 

de maneira saudável.251 

O princípio do poluidor-pagador252 aplicado às relações de trabalho, embora não 

expresso, exista, ao passo que deve o empregador pagar pelas lesões causadas ao 

empregado pela tendinopatia crônica do supraespinhal direito por ter sido exposto a riscos 

ergonômicos na linha de produção. Ao confirmar a responsabilidade do empregador 

frente aos prejuízos causados pela sua omissão com base no princípio da prevenção, 

mostra-se a Terceira Turma do TST aberta à Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral e 

à uma nova visão do dano ambiental.  

Outro caso semelhante, também resultado desta pesquisa com base nos critérios 

metodológicos expressos, foi o Recurso do Revista de nº TST-RR-54200-

28.2005.5.15.0134 da 1ª Turma do TST253, que fundamentou sua decisão de igual 

maneira, com base no princípio da prevenção no trabalho, cujo ministro relator foi Hugo 

Carlos Scheuermann, em que a empresa requereu redução do valor do dano moral e 

                                                 
251 MOREIRA, Adriano Jannuzzi; MAGALHÃES, Aline Carneiro. A prevenção como forma de combater 
os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais e de promover a dignidade da pessoa humana e o valor 
social do trabalho. Revista LTr, São Paulo, v. 76, n. 07, jul., 2012, pp. 1442-1451, p. 1446. 
252 Com base nos mesmos critérios de pesquisa no STJ já explanados, se obteve como resultado da pesquisa 
o Agravo Interno no Recurso Especial de nº 1532643/SC, que tratava de danos ambientais em consequência 
do uso indevido de uma área não edificada localizada no bairro Coqueiros, na cidade de Florianópolis/SC 
e também a condenação em recompor a área degradada. No acórdão, a Ministra Assusete Magalhães que 
manteve a condenação aos promovidos em indenização por danos morais e obrigação de recompor a lesão 
ambiental causada, baseada no princípio do poluidor-pagador. No mesmo sentido, as decisões dos julgados 
dos AgInt no REsp 1391986/MS, REsp 1666017/RJ, REsp 1454281/MG, REsp 1401500/PR, AgRg no 
AREsp 117202/PR, e REsp 1318051/RJ também fundamentam suas decisões no princípio do poluidor-
pagador. 
253 RECURSO DE REVISTA. DANO MORAL. PERFURAÇÃO OCULAR. REDUÇÃO VISUAL. 
ACIDENTE DE TRABALHO. CONFIGURAÇÃO. 1. Ao exame do pleito indenizatório, o TRT relatou, 
com base no laudo pericial, que, em razão de infortúnio ocorrido no âmbito da empresa, o reclamante "teve 
uma perda visual importante" com "redução na capacidade laborativa do autor, notadamente para a função 
que vinha exercendo". Registrou que "o exame de fl. 18 não aponta nenhuma sequela advinda da 
conjuntivite" e que, "embora o exame oftalmológico que auxiliou a confecção do laudo pericial (fl. 217), 
tenha apontado a existência de catarata como provável etiologia traumática, em seus esclarecimentos o Sr. 
Vistor afirmou que no presente caso a catarata tem como causa o trauma sofrido". Acrescentou, ainda, que 
"não comprovada a entrega e utilização de dito equipamento de proteção, restou configurada a culpa da 
empregadora pelo acidente, gerador da lesão no olho do reclamante" e que "bastaria uma cautela simples, 
como a entrega e exigência de efetivo uso dos óculos de proteção para que o infortúnio fosse evitado". 2. 
Demonstrados o fato lesivo, o nexo de causalidade e a conduta culposa da empregadora - negligente em 
promover um meio ambiente de trabalho seguro -, o deferimento de indenização por danos morais, na 
espécie, não implica afronta aos artigos 7º, XXVIII, da Constituição da República; 186 e 927 do CCB e 
157 da CLT.  
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material arbitrado pelas instâncias inferiores em prol do trabalhador e exclusão dos 

honorários advocatícios em obediência a Súmula 219 do TST254: 

Como se sabe, incumbe ao empregador o dever de proporcionar ao empregado 
as condições de higiene, saúde e segurança no ambiente laboral, sob pena de 
afronta ao princípio da prevenção do dano ao meio ambiente, exteriorizado, no 
âmbito do Direito do Trabalho, na literalidade do artigo 7º, XXII, da Carta 
Magna, segundo o qual é direito dos trabalhadores, urbanos e rurais, dentre 
outros, "a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 
saúde, higiene segurança". A exegese perfilhada permite que se atribua ao 
mencionado princípio máxima efetividade, [...] de modo a autorizar a 
concretização não apenas do direito fundamental a um meio ambiente 
equilibrado (CR, arts. 200, caput e VIII, e 225), mas também do direito 
fundamental à saúde do trabalhador.255 

Como resumo dos fatos, o empregado sofreu acidente de trabalho que lhe atingiu 

o direito o que acarretou na perda de sua visão em virtude de, nas palavras do Ministro 

Relator, da “conduta culposa da empregadora - negligente em promover um 

meio ambiente de trabalho seguro”256 ao não lhe ter sido fornecido equipamento de 

proteção individual (EPI), o que evitaria a ocorrência da lesão. 

A fundamentação ressaltou que apesar de ter sido defendida a responsabilidade 

objetiva, também restou configurada a culpa da empregadora, passando a ideia de que 

                                                 
254 Súmula 219 do TST. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  CABIMENTO I - Na Justiça do Trabalho, a 
condenação ao pagamento de honorários advocatícios não decorre pura e simplesmente da sucumbência, 
devendo a parte, concomitantemente: a) estar assistida por sindicato da categoria profissional; b) comprovar 
a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação econômica que não 
lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família. II - É cabível a condenação 
ao pagamento de honorários advocatícios em ação rescisória no processo trabalhista. III – São devidos os 
honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical figure como substituto processual e nas lides que 
não derivem da relação de emprego. IV – Na ação rescisória e nas lides que não derivem de relação de 
emprego, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios da sucumbência submete-se à 
disciplina do Código de Processo Civil. V - Em caso de assistência judiciária sindical ou de substituição 
processual sindical, excetuados os processos em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios 
são devidos entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito 
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (CPC de 2015, art. 
85, § 2º). VI - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicar-se-ão os percentuais específicos de 
honorários advocatícios contemplados no Código de Processo Civil. 
255 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista Nº TST-RR-54200-28.2005.5.15.0134 do 
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, 7 dez. 2016. Disponível em: 
<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&hi
ghlight=true&numeroFormatado=RR%20-%2054200-
28.2005.5.15.0134&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAAXAqAAA&dataPublicacao=12/12/2016
&localPublicacao=DEJT&query=meio%20and%20NEAR((%20ambiente,%20trabalho),%200,%20true)>
. Acesso em: 03 nov. 2017. 
256 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista Nº TST-RR-54200-28.2005.5.15.0134 do 
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, 7 dez. 2016. Disponível em: 
<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&hi
ghlight=true&numeroFormatado=RR%20-%2054200-
28.2005.5.15.0134&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAAXAqAAA&dataPublicacao=12/12/2016
&localPublicacao=DEJT&query=meio%20and%20NEAR((%20ambiente,%20trabalho),%200,%20true). 
Acesso em: 03 nov. 2017. 
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essa Corte concorda com a responsabilidade objetiva quando houver dano no meio 

ambiente do trabalho, porém, neste caso, restou configurada, também, a conduta culposa. 

257 

Seria interessante deixar claro qual a teoria adotada, se há a responsabilidade 

objetiva por dano ambiental laboral ou não, pois, para aqueles que lidam com o Direito e 

para a sociedade, entender o posicionamento da jurisprudência é importante para perceber 

se acompanham ou não à evolução do Direito Ambiental Laboral e se atendem às 

expectativas quanto à proteção ambiental laboral. 

Apesar disso, acertada foi a decisão, pois o princípio da prevenção deve ser 

percebido quando do exercício do trabalho com a finalidade de evitar danos irreversíveis 

ao empregado, a exemplo do caso em análise. Não há o dever de pagar pelo dano 

ambiental laboral eventualmente ocorrido, e sim o dever de preveni-lo. Neste esteio, o 

entendimento da Primeiro Turma do TST, novamente, se revela em direção ao caminho 

da Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral. 

Semelhante situação, ainda, se encontra no Agravo de Instrumento, também 

resultado desta pesquisa, que buscava destrancar o Recurso de Revista de nº TST-RR-

218300-88.2001.5.15.0053, da 3ª Turma do TST, cujo ministro relator foi Alexandre 

Agra Belmonte, que questionava a responsabilidade pela doença ocupacional do 

empregado (tendinite supraespinhal grau II e de epicondilite lateral direita), estabilidade 

prevista em instrumento coletivo e indenização por danos morais e materiais pelo evento 

danoso.  

A decisão foi no sentido da manutenção da responsabilidade do empregador com 

base no artigo 927 do Código Civil de 2002 que, apesar de não se referir diretamente às 

relações laborais, “[...] o raciocínio desta conclusão é inequivocamente aplicável ao risco 

da atividade empresarial, no que ser refere ao meio ambiente de trabalho e suas 

consequências, em caso de acidente de trabalho ou doença profissional”.258 

                                                 
257 “Nessa linha, cito os seguintes precedentes desta Corte Superior: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO EM 
RECURSO DE REVISTA. DANO MORAL. Apesar de ter defendido a responsabilidade objetiva da 
empregadora, pelo dano moral oriundo de acidente de trabalho sofrido pelo empregado, o Tribunal Regional 
registrou que, no caso, a reclamada agiu com culpa, pois deixou de fornecer ao autor os equipamentos 
individuais de proteção, que poderiam ter evitado o infortúnio’”. (AIRR-9952140-05.2005.5.09.0025, 
Relator Ministro: Pedro Paulo Manus, 7ª Turma, DEJT 28/06/2010) 
258 BRASIL. Agravo de Instrumento em Recurso de Revista de nº TST-RR-218300-88.2001.5.15.0053 do 
Tribunal Superior do Trabalho, 30 nov. 2016. Disponível em: < 
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Desta sorte, aqui há também o reconhecimento do instituto do meio ambiente do 

trabalho e a aplicação do princípio da prevenção e da precaução de modo implícito, em 

virtude da conduta negligente de não fornecer o EPI, ou seja, não observou um dever 

legal, que também enseja responsabilização, conforme ensina o ministro relator 

Alexandre Agra Belmonte:  

A culpa decorre da não observância de um dever legal ou da violação de uma 
regra geral de conduta, mas resultado da ação ou omissão voluntária, da 
negligência, imprudência ou imperícia do agente. Configurou-se, pois, a 
negligência da empregadora, haja vista que é sua a obrigação de garantir um 
meio ambiente de trabalho saudável e de reduzir os riscos inerentes ao trabalho, 
por meio do cumprimento das normas de saúde, higiene e segurança.259 

O entendimento enunciado nos dois casos está em consonância com o direito ao 

meio ambiente do trabalho ecologicamente equilibrado garantido pela Carta Magna, em 

razão de incumbir ao empregador participar de modo direto em prol deste objetivo. 

Ressalta-se que, em virtude do princípio da cooperação empregado-empregador, o 

operário tem o dever de cobrar o EPI para garantir a saúde e segurança no seu local de 

trabalho e tomar atitudes que evitem a ocorrência de dano ambiental no trabalho. Nesta 

linha, o voto relatado pelo ministro Alexandre Agra Belmonte, da Terceira Turma do 

TST, comprova a tendência desta Corte para a aplicação da Hermenêutica Jurídica 

Ambiental Laboral. 

Em outro caso julgado pelo TST, uma das fundamentações foi a aplicação do 

princípio da dignidade da pessoa humana em um Agravo de Instrumento interposto para 

destrancar um Recurso de Revista de nº AIRR - 2803-19.2013.5.15.0143 oferecido pela 

empresa questionando a condenação em indenização em danos morais e materiais a ela 

atribuída em virtude de acidente de trabalho que lesionou estética e também moralmente 

a empregada.260 

                                                 
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&high
light=true&numeroFormatado=RR%20-%20218300-
88.2001.5.15.0053&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAABBucAAJ&dataPublicacao=02/12/2016&l
ocalPublicacao=DEJT&query=meio%20and%20NEAR((%20ambiente,%20trabalho),%200,%20true)>. 
Acesso em: 03 nov. 2017. 
259 BRASIL. Agravo de Instrumento em Recurso de Revista de nº TST-RR-218300-88.2001.5.15.0053 do 
Tribunal Superior do Trabalho, 30 nov. 2016. Disponível em: < 
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&high
light=true&numeroFormatado=RR%20-%20218300-
88.2001.5.15.0053&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAABBucAAJ&dataPublicacao=02/12/2016&l
ocalPublicacao=DEJT&query=meio%20and%20NEAR((%20ambiente,%20trabalho),%200,%20true)>. 
Acesso em: 03 nov. 2017 
260 AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI 
Nº 13.015/2014 - DESCABIMENTO. 1. ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÕES POR DANOS 



 
 

94 
 

Evidencia-se que os princípios ambientais laborais apresentados neste estudo são 

meramente exemplificativos, de maneira que pode haver outros princípios a serem 

relacionados com o Direito Ambiental do Trabalho, como o princípio da dignidade da 

pessoa humana, que está associado à efetivação dos direitos fundamentais de cada ser 

humano, a exemplos dos elencados pelo artigo 5º da CF/88, que protege, inclusive, o 

direito ao trabalho ao prever que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelece.  

Além do mais, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um 

direito fundamental em si, o que justifica a desnecessidade de apresentá-lo como um 

princípio. Diante disto, se percebe a associação entre o princípio da dignidade da pessoa 

humana e as relações de trabalho. 

Questionava-se quanto ao valor a ser indenizado em virtude de dano laboral, que 

é complexo, sendo essa questão constantemente debatida por inúmeras ações judiciais e 

que está intimamente relacionada a como ocorreu a lesão no local de trabalho. Por isso, a 

Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral deve incidir inclusive nesta etapa do processo, 

interpretando as normas ambientais laborais com base nos princípios que regem esses 

ramos do Direito, objetivando reparar o dano e não eventualmente condenar a indenizar 

quando o objetivo for enriquecer ilicitamente. 

Ponto interessante a observar neste caso está no fato de que o Relator, ao abordar 

sobre o valor a ser indenizado, utilizou-se de base princípiológica, o princípio da 

dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da proporcionalidade e da restauração 

                                                 
MORAL E ESTÉTICOS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. O dano 
moral prescinde, para sua configuração, de prova, bastando, para que surja o dever de indenizar, a 
demonstração do fato objetivo que revele a violação do direito de personalidade. Por outro lado, 
comprovada a existência de nexo de causalidade entre a lesão sofrida e o trabalho desempenhado, fato que 
se alia à constatação de culpa do empregador, pela inobservância das regras de higiene e segurança do 
trabalho, que culminaram com a perda da capacidade laboral da autora, caracteriza-se o dano moral. 
Cabíveis, assim, as indenizações respectivas, a cargo do empregador. 2. DANOS MORAL E ESTÉTICOS. 
INDENIZAÇÕES. VALOR. CRITÉRIOS PARA ARBITRAMENTO. A indenização por dano moral 
guarda conteúdo de interesse público. O valor fixado deve observar a extensão do dano sofrido, o grau de 
comprometimento dos envolvidos no evento, os perfis financeiros do autor do ilícito e da vítima, além de 
aspectos secundários pertinentes a cada caso. Incumbe ao juiz fixá-lo com prudência, bom senso e 
razoabilidade. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. BRASIL. Agravo de Instrumento de 
Recurso de Revista de nº TST-AIRR-2803-19.2013.5.15.0143 do Tribunal Superior do Trabalho, 3 ago. 
2016. Disponível em: < 
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&high
light=true&numeroFormatado=AIRR%20-%202803-
19.2013.5.15.0143&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAAPFYAAS&dataPublicacao=05/08/2016&
localPublicacao=DEJT&query=meio%20and%20NEAR((%20ambiente,%20trabalho),%200,%20true)>. 
Acesso em: 04 nov. 2017 
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justa e proporcional. O princípio da dignidade da pessoa humana nas relações de trabalho 

se revela na busca pela igualdade, na vedação à discriminação na contratação ou em razão 

de sexo, raça ou outro fundamento. De todo modo, visualiza-se uma abertura do TST à 

Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral, por meio da Terceira Turma. 

O surgimento e a estrutura do contrato de trabalho são um convite à aplicação 

deste princípio, pois o desequilíbrio econômico e social no vínculo empregatício acarreta 

na possibilidade maior de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Por este 

motivo, demanda maior aplicabilidade deste por parte do empregador, tendo em vista que 

a empresa não é uma exceção à aplicação dos princípios fundamentais do ordenamento 

jurídico que, consequentemente, se relacionam com o princípio da dignidade da pessoa 

humana.261 

Quanto ao princípio da restauração justa e proporcional, o próprio Ministro 

Relator explica que observa os “[...] limites da existência e da extensão do dano sofrido e 

do grau de culpa, sem olvidar a situação econômica de ambas as partes”,262 de sorte que, 

não deve o indenizado enriquecer ilicitamente diante de uma lesão a ele causada, devendo 

o valor por ele recebido corresponder estritamente ao prejuízo, como instrumento 

reparador de tal lesão. 

De maneira análoga, em outra decisão, houve o emprego de modo implícito do 

princípio da dignidade da pessoa humana associado ao direito de ter um local de trabalho 

ecologicamente equilibrado, com o consequente respeito às normas ambientais laborais. 

É de um caso em que houve vistoria técnica na empresa Ambiental Paraná Florestas em 

que se constatou que não havia condições satisfatórias de conservação, asseio e higiene 

nas áreas de vivência, e, existência de mão de obra terceirizada ilicitamente contratada 

com a empresa Nossa Gestão de Pessoas e Serviços. Ante tais circunstâncias, o Ministério 

Público do Trabalho (MPT) interpôs uma Ação Civil Pública em desfavor de ambas as 

                                                 
261 WANDERLEY, Maria do Perpétuo Socorro. A dignidade da pessoa humana nas relações de trabalho. 
Revista TST, Brasília, v. 75, n. 3, jul./set., 2009, pp. 106-115, p. 110. 
262 BRASIL. Agravo de Instrumento de Recurso de Revista de nº TST-AIRR-2803-19.2013.5.15.0143 do 
Tribunal Superior do Trabalho, 3 ago. 2016. Disponível em: < 
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&high
light=true&numeroFormatado=AIRR%20-%202803-
19.2013.5.15.0143&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAAPFYAAS&dataPublicacao=05/08/2016&
localPublicacao=DEJT&query=meio%20and%20NEAR((%20ambiente,%20trabalho),%200,%20true)>. 
Acesso em: 04 nov. 2017. 
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empresas, o que resultou na condenação em danos morais coletivos e na proibição de 

terceirizar suas atividades fins, com base na Súmula 331 do TST. 

Dado as possibilidades recursais, a empresa apresentou Recurso de Revista de 

nº RR-9892200-41.2006.5.09.0004, alegando, dentre outros pedidos, o cerceamento de 

defesa em virtude de não terem sido comunicarão previamente a vistoria, a ilegitimidade 

do MPT, a reversão da decisão que proibiu a empresa de terceirizar empregados e a 

revisão da condenação em danos morais coletivos. 

Quanto à ausência de comunicação da vistoria, constatou-se que não houve 

ilegalidade em razão de estarem presentes o gerente administrativo da ré e o diretor 

executivo, conforme consta no relatório, e não houve qualquer impedimento ou 

dificuldade no que tange à impugnação deste. De tal modo, desde o início, a empresa teve 

ciência do ocorrido, participando de diretamente das atividades que resultaram em sua 

condenação, o que viabilizou o princípio do contraditório e da ampla defesa, que deve ser 

garantido aos processos administrativos e judiciais, conforme o artigo 5º, inciso LV, da 

Lei Maior.  

No que compete à indenização por dano moral coletivo, o TST entendeu que a 

violação das obrigações trabalhistas pelas rés “[...] em face da terceirização irregular, bem 

como das regras relacionadas ao meio ambiente do trabalho e saúde do trabalhador, 

caracteriza violação aos direitos fundamentais dos trabalhadores”.263  

O fundamento da decisão foi baseado nos ensinamentos de José Afonso da 

Silva,264 ao postular o argumento de que a dignidade humana é um valor supremo que 

atrai os direitos fundamentais do ser humano, e, nos dizeres de Luis Roberto Barroso265, 

a dignidade da pessoa humana está inserida no conteúdo dos direitos fundamentais.  

                                                 
263 BRASIL. Recurso de Revista de nº RR-9892200-41.2006.5.09.0004 do Tribunal Superior do Trabalho, 
24 fev. 2016. Disponível em: < 
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&high
light=true&numeroFormatado=RR%20-%209892200-
41.2006.5.09.0004&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAANtlAAQ&dataPublicacao=26/02/2016&l
ocalPublicacao=DEJT&query=meio%20and%20NEAR((%20ambiente,%20trabalho),%200,%20true)>. 
Acesso em: 27 dez. 2017. 
264 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 105. 
265 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no Direito Constitucional Contemporâneo: 
natureza jurídica, conteúdos mínimos e critérios de aplicação. Disponível em: 
<http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2010/12/Dignidade_texto-
base_11dez2010.pdf>. Acesso em: 16 nov. 2016, p. 15. 
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Ressaltou-se, ainda, que nesta reparação há “[...] função preventiva pedagógica 

da indenização e nos interesses e direitos lesados da coletividade de trabalhadores 

terceirizados”266. Logo, apura-se a aplicação também do princípio da prevenção inclusive 

após o dano ter ocorrido, no sentido de apenar o ofensor em uma medida pedagógica para 

que este não cause o dano novamente. 

Pode-se conceber, ainda, a aplicação do princípio da participação quando o MPT 

almeja a defesa e preservação do meio ambiente, em decorrência de que este princípio 

reflete o entendimento que a “resolução dos problemas ambientais deve ser dada especial 

ênfase à cooperação entre o Estado e a sociedade, através da participação dos diferentes 

grupos sociais na formulação e na execução da política ambiental”.267 

Como decorrência disso, em prol da manutenção e preservação do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, o MPT se manifestou por meio da Ação Civil 

Pública que tem por objetivo, “[...] além de prover a sociedade de um instrumento de 

participação do governo, é também o de proporcionar o acesso ao Judiciário de grupos 

cujos interesses estariam até então desprotegidos, como os titulares dos chamados direitos 

fundamentais de 3ª geração”, a exemplo do meio ambiente.268 

Como se vê, o entendimento da Terceira Turma do TST, mais uma vez, está em 

sintonia com a Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral, o que contribui para o 

amadurecimento da temática no âmbito da jurisprudência brasileira. 

Em razão da análise das decisões relatadas a pouco, depreende-se que o TST 

recorre a Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral por meio da fundamentação de seus 

julgados com base em princípios ambientais laborais, ainda que implicitamente. 

Importante é salientar que há outros princípios ambientais laborais, contudo, frente ao 

resultado da pesquisa obtido com fulcro nos critérios metodológicos estipulados, as 

                                                 
266 BRASIL. Recurso de Revista de nº RR-9892200-41.2006.5.09.0004 do Tribunal Superior do Trabalho, 
24 fev. 2016. Disponível em: < 
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&high
light=true&numeroFormatado=RR%20-%209892200-
41.2006.5.09.0004&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAANtlAAQ&dataPublicacao=26/02/2016&l
ocalPublicacao=DEJT&query=meio%20and%20NEAR((%20ambiente,%20trabalho),%200,%20true)>. 
Acesso em: 27 dez. 2017. 
267 MILARÉ, Édis. Princípios fundamentais do meio ambiente. Revista Justitia, v. 181/184, jan./dez., 1998. 
Disponível em: <http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/31982-37487-1-PB.pdf>. Acesso em: 
27 dez. 2017. 
268 PINHEIRO, Joriza Magalhães. Ação Civil Pública como instrumento de participação. Revista Themis, 
v. 4, n. 1, jan./jun., 2006, pp.  197-204, p. 200.  
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situações submetidas a estudo ampararam as decisões com base nos princípios ora 

expostos. 

Há distintas possibilidades de dano ambiental laboral que podem ser levadas ao 

Poder Judiciário. Variadas circunstâncias e particulares de cada caso serão debatidas 

pelos julgadores, e nem sempre terão soluções fáceis, como visto há instantes. A 

responsabilização pelo dano ambiental é outro caminho a ser enfrentado pela 

jurisprudência em virtude de possíveis desafios, que serão explanados a seguir. 

4.3 Desafios da jurisprudência ante as dificuldades da responsabilização por dano 

ambiental perante o ordenamento jurídico brasileiro  

A ação antrópica está diretamente relacionada a manutenção e preservação do 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, de maneira que ele pode – e deve – atuar no 

sentido de compensar os danos ambientais causados pela ação do ser humano como forma 

de balancear as ações e danos sob pena de ser difícil a vida em sociedade.  

Por vezes, porém, a ação do homem não é suficiente e uma das razões que 

dificulta este processo é a particularidades do meio ambiente. Desta forma, a doutrina e a 

jurisprudência têm o dever de acompanhar a realidade e buscar auxilio para compreender 

e saber como atuar frente a esta complexidade.  

Reparar o dano ambiental não é uma tarefa simples frente as particularidades 

inerentes a ele, por isso, “[...] a busca pela reparação do dano ambiental no âmbito 

patrimonial é uma tentativa de construção de algo que dificilmente será reconstruído”.
269

 

No artigo 225, parágrafo terceiro, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), está prevista 

a responsabilização por dano causado ao meio ambiente, o que também se aplica em dano 

ao meio ambiente do trabalho. Estas tentativas de reparar eventuais danos são 

consequências de “pegadas deixadas pelo ser humano”270, o que produziu uma crise 

ambiental. 

Dentre as dificuldades de responsabilização por dano ambiental, que serão 

analisadas a seguir, estão constatar e provar o dano, em virtude, por exemplo, do tempo 

                                                 
269 MARCHIORI NETO, Daniel Lena; ZANELLA, Gabriel Gonzáles; ARAUJO, Luiz Ernani Bonesso de. 
O dano moral ambiental nos ordenamentos jurídicos brasileiro e argentino. Revista Sociais e 
Humanas, Santa Maria, v.20, n. 01, jan./jun. 2007, pp. 37-46, p. 45. 
270 SARLET, Ingo; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito ambiental: introdução, fundamentos e teoria geral. 
São Paulo: Saraiva, 2014, p. 38.  
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decorrido entre a data da ocorrência e quando ele foi constatado, o fato de o dano ser 

transfronteiriço, porquanto não há barreiras para proteger a lesão ambiental, de maneira 

que os reflexos podem ser sentidos em outro lugar do mundo, e comprovar nexo causal, 

em razão das distintas fontes possíveis e no tempo em que este demora a se manifestar, 

por exemplo, quando em determinado dia uma empresa emite gases poluentes acima dos 

limites de tolerância e um empregado fica doente meses depois. 

Malgrado a responsabilização por lesão ao meio ambiente já estar prevista em 

legislação anterior, a CF/88 é considerada base na defesa do meio ambiente, por 

determinar em vários momentos do seu texto a proteção ambiental e também por ter 

inovado com um capítulo exclusivo sobre o tema. É importante salientar, no entanto, que 

a desnecessidade de comprovar a culpa é uma inovação normativa, haja vista que, ao ser 

eximido de comprovar a culpa, pode ser facilitada a responsabilização.  

O entendimento clássico é de que deve ocorrer responsabilização quando 

constatada a culpa, sendo a possibilidade defendida na Lei que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente (LPNMA) uma inovação no Direito Ambiental e, 

consequentemente, um importante marco na defesa do meio ambiente. A 

responsabilidade civil, que é a responsabilidade a ser debatida neste segmento, por dano 

ambiental é, portanto, objetiva. 

Percebeu-se, contudo, que o sistema clássico da responsabilidade não detém 

capacidade para responder aos desafios exibidos pelas particularidades do dano 

ambiental, como, por exemplo, a dificuldade de constatação do nexo causal271. Nesse 

sentido, torna-se necessária a adequação desta responsabilidade272 por meio de uma 

reorientação preventiva e precaucional. 273 

Esta responsabilidade objetiva é uma das classificações atribuídas à 

responsabilidade civil e está prevista no artigo 927 do Código Civil, conectada à “[...] 

atividade desenvolvida pelo autor do dano, sempre que for considerada de risco para os 

                                                 
271 As dificuldades de responsabilização por dano ambiental, o que inclui o nexo causal, serão expressos no 
item 4.3. 
272 A responsabilidade civil por dano ambiental, incluindo o laboral, será analisada no item 4.3. 
273 BAHIA, Carolina Medeiros. Nexo de causalidade em face do risco e do dano ao meio ambiente: 
elementos para um novo tratamento da causalidade no sistema brasileiro de responsabilidade civil ambienta. 
Tese de doutorado. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências Jurídicas. Programa de 
Pós-Graduação em Direito. Florianópolis, 2015. Disponível em: < 
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/99316/302182.pdf?sequence=1&isAllowed
=y>. Acesso em: 13 jan. 2016. p. 143. 
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direitos de outrem”274, enquanto a subjetiva está associada ao fato de ter “[...] na culpa 

seu embasamento basilar, só existindo a culpa se dela resulta um prejuízo”275.  

Há, ainda uma divisão em contratual e extracontratual, também chamada de 

aquiliana. A primeira é associada à existência de um contrato entre as partes, ou seja, foi 

realizado um acordo de vontades e o descumprimento do estipulado em contrato enseja 

direito à indenização à parte prejudicada. A segunda está relacionada à ocorrência de ato 

ilícito.  

Com base na teoria geral da responsabilidade civil, os pressupostos para esta 

responsabilização são: conduta omissiva ou comissiva ilícita, dano a ser recomposto e o 

nexo de causalidade que autorizam ligação do dano à conduta.276 Dessa maneira, a culpa, 

dano e nexo são a “[...] tríade básica da investigação jurídica em relação ao tema da 

responsabilidade civil”.277 Em virtude, entretanto, de a responsabilidade em torno do meio 

ambiente ser objetiva (art. 225, §3º, CF/88), não há necessidade de comprovar o elemento 

culpa, de modo que a atenção recai sobre os elementos dano e nexo de causalidade. 

Percebe-se que a legislação se preocupou em tutelar o ofendido, 

independentemente de sancionar o ofensor, visto que não é necessário comprovar a culpa 

de quem lesionou o meio ambiente, sendo preciso apenas repará-lo. Para exemplificar, se 

uma empresa gera poluição acima dos limites de tolerância, é imprescindível a 

responsabilização desta e, consequentemente, impõe-se a reparação do dano, não sendo 

preciso dizer quem foi a pessoa responsável por permitir que determinado maquinário 

atuasse sem ser em conformidade com as normas ambientais. 

Este dano ambiental pode ser de maneira difusa278, pois, com base no Código de 

Defesa do Consumidor, os direitos difusos são “[...] os transindividuais, de natureza 

                                                 
274 BELFORT, Fernando José Cunha. A responsabilidade do empregador na degradação do meio ambiente 
do trabalho e suas consequências jurídicas no âmbito do direito do trabalho. Tese de doutorado. Pontificia 
Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2008. Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp062841.pdf>. Acesso em: 26 dez. 2016, p. 14-
23. 
275 Ibid., pp. 14-23. 
276 Ibid., p. 144. 
277 ROCHA, Afonso de Paula Pinheiro. Responsabilidade Civil Trabalhista Contemporânea. Tese de 
Doutorado. Universidade de Fortaleza – UNIFOR. 2016, p. 26. 
278 Ressalta-se que o próprio direito ao meio ambiente é difuso, em virtude de não se poder individualizar 

a priori, e indivisível, pois, como alerta Ana Paula Foltz, “[...] todos têm direito ao ambiente sadio e 
ecologicamente equilibrado, o que desvincula este direito da noção clássica de direitos com sujeitos pré-
definidos”. FOLTZ, Ana Paula. A crise ambiental frente o direito fundamental ao meio ambiente 
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indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstancias de 

fato”. Por isso, a responsabilidade baseada no Código Civil não abrange as peculiaridades 

do dano ambiental, que são certos e determinados. Desta forma, o embasamento legal 

para responsabilidade ambiental encontra-se na LPNMA e na Lei nº 7.347/1985, que 

cuida da Ação Civil Pública, considerada um dos principais meios processuais para defesa 

do Direito Ambiental. 

Traçando um paralelo entre a responsabilidade civil e trabalhista, a primeira está 

associada à obrigação legal, contratual ou obrigação de reparação patrimonial ou moral 

na seara civil, ocasionado “[...] por ato próprio do agente ou por pessoa, animal, coisa ou 

atividade sob a sua tutela”279. Na segunda, o compromisso é de recuperar o prejuízo 

extrapatrimonial ou ao patrimônio “[...] causado a um dos sujeitos da relação de trabalho, 

em decorrência do vínculo”280. Feita esta distinção, este trabalho se restringirá a estudar 

a responsabilidade civil por dano ambiental laboral. 

Importa salientar que o legislador não estipulou expressamente a possibilidade 

de cumulação de obrigação de fazer ou não fazer com a indenização pecuniária decorrente 

do dano, mas Ferreira explica que “[...] entende-se possível haver condenação cumulativa, 

de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em atendimento ao princípio da 

reparação integral do dano” 281.  

Ocorrendo prejuízo de cunho material e também moral, mas apenas a restauração 

material aconteça, resta incompleta a compensação do dano e, por consequência, não 

atingirá o objetivo constitucional de integral indenização.282 Ressalta-se, ainda, que “[...] 

a sanção aplicada ao ofensor, que será de natureza pecuniária, tem por objetivo 

desestimular novas agressões ao meio ambiente”.283  

                                                 
equilibrado: estudo dirigido do caso do Rio dos Sinos/RS. Revista de Direito Ambiental, v. 14, n. 53, 
jan./mar., 2009, pp. 24-55, p. 38. 
279 BELMONTE, Alexandre Agra. Responsabilidade por danos morais nas relações de trabalho. Revista do 
Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, v. 73, n. 2, pp.158-185, abr./ jun. 2007, p. 159. 
280 Ibid., p. 159. 
281 FERREIRA, Heline Sivini. Os instrumentos jurisdicionais ambientais na Constituição Brasileira. In: 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). Direito Constitucional 
Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2015. pp. 361-412, p. 364. 
282 MARCHIORI NETO, Daniel Lena; ZANELLA, Gabriel Gonzáles; ARAUJO, Luiz Ernani Bonesso de. 
O dano moral ambiental nos ordenamentos jurídicos brasileiro e argentino. Revista Sociais e 
Humanas, Santa Maria, v.20, n. 01, jan./jun. 2007, pp. 37-46, p. 42.  
283 MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. O dano moral coletivo e o valor da sua reparação. Revista TST, 
Brasília, v. 78, n. 4, out./dez., 2012, pp. 288-304. Disponível em: 
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Efetivamente, é fundamental analisar as facetas do dano ambiental. Inicialmente, 

depara-se somente o prejuízo material ocasionado, enxergando somente este dano e, 

assim, é almejada sua reparação. Subsiste, no entanto, o outro lado relacionado pelo dano 

ambiental: o moral. Este viés é bem relevante, em razão de estar relacionado ao 

psicológico do ser humano e, não recompondo o mal produzido, permanece o prejuízo 

ainda que na parte material haja sido recuperado. Portanto, para resultar no 

reestabelecimento integral do dano causado, as searas material e também moral devem 

ser restauradas.  

Dentre os elementos da responsabilidade civil ambiental, há o dano, sem o qual 

não se pode sequer falar sobre responsabilização, sendo, então, um elemento basilar, e o 

nexo causal, cuja percepção é essencial para reparar o prejuízo. Este, todavia, possui 

algumas dificuldades em ser constatado, porquanto há os vários agentes e condutas que 

podem ocasioná-lo, os diversos espaços físicos e o fato da lesão ser difusa “com 

características transfonteiriças”.284  

Para ocorrer esta responsabilização, é necessário demonstrar o dano e o nexo de 

causalidade entre eles para acarretar na devida restauração. As “[...] particularidades 

temporais, espaciais e causais”, contudo, tornam a comprovação do nexo causal difícil de 

ser constatada285 e, consequentemente, dificulta a responsabilização por tal dano. Outro 

fator que interfere nessa responsabilização é o fato de ser comum haver mais de uma 

causa do dano, o que, para Lemos286, é considerado de “[...] causalidade complexa”, 

denotando dificuldade em estabelecer a verdadeira causa do dano e, consequentemente, 

impedindo estabelecer o nexo causal. 

A distância, a multiplicidade de fontes e fatores e o decurso de tempo entre a 

data da ocorrência do dano e quando ele foi percebido são enumerados por Catalá como 

fatores que dificultam consideravelmente a prova do nexo causal do dano e que, por isso, 

podem acarretar a ausência de responsabilização: 

                                                 
<https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/35831/014_medeiros_neto.pdf?sequence=3>. Acesso 
em: 12 fev. 2017. pp. 303-304. 
284 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Fundamentos epistemológicos do direito ambiental. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 180. 
285 BELCHIOR, Germana Parente Neiva; PRIMO, Diego de Alencar Salazar. A responsabilidade civil por 
dano ambiental e o caso Samarco: desafios à luz do paradigma da sociedade de risco e da complexidade 
ambiental. Revista Jurídica da Fa7, Fortaleza, v. 13, n.1, jan./jun. 2016, pp.10-30, p. 27. 
286 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Meio ambiente e responsabilidade civil do proprietário: análise do nexo 
causal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 152. 
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a) La distancia: evidentemente, la separación que existe entre, por ejemplo, 
uma instalación industrial que emite (gas que contribuye lluva ácida) y los 
efectos producidos por la lluvia ácida em um bosque situado a miles de 
quilômetros [...]; b) La multiplicidade de fuentes: frecuentemente, el resultado 
danoso es fruto de la concurrencia de diferentes focos de emisión, provocando 
lo que se conoce como contaminación crónica o por sinergia. [...] c) Em 
tempo: también el hecho de que el daño no se manifeste hasta passado um 
tempo puede plantear dificuldades para probar el nexo causal. [...] d) La duda 
científica: por último, no es posible perder de vista e hecho de que los 
conocimientos científicos em matéria de médio ambiente son todavia 
incompletos em muchos aspectos [...].287 

Como se percebe, ao tratar sobre o dano ambiental, a variedade de fontes e a 

distância do lugar do dano causado e onde os efeitos foram percebidos são impedimentos 

para constatar o nexo de causalidade. Estas dificuldades são observadas quanto à 

responsabilização civil de todas as espécies de dano ambiental, incluindo o laboral. 

Por isso, o Direito deve admitir a existência destas dificuldades e utilizar 

maneiras de superá-las e garantir a efetividade da legislação. A interpretação da norma 

ambiental não pode se limitar ao texto, pois deve acompanhar também a realidade social 

e os desafios encontrados por aqueles que lidam com o Direito Ambiental. Com a 

atividade conjunta de todos os envolvidos, desde o Estado à sociedade, pode-se caminhar 

de mãos dadas a fim de alcançar a plenitude do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado em todas as suas acepções, o que inclui o do trabalho. 

 

 

                                                 
287 “a) A distância: obviamente, a separação que existe entre, por exemplo, uma instalação industrial que 
emite (gás que contribui com a chuva ácida) e os efeitos produzidos pela chuva ácida em uma floresta 
localizada a milhares de quilômetros de distância, ou entre uma fábrica produtos químicos que descarregam 
resíduos em um rio e a contaminação produzida no litoral marinho torna o estabelecimento da ligação causal 
consideravelmente difícil, especialmente se o resto dos fatores mencionados acima coincidirem; b) A 
multiplicidade de fontes: frequentemente, o resultado nocivo é o resultado da concorrência de diferentes 
fontes de emissão, causando o que é conhecido como poluição crônica ou sinergia. Nestes casos, é 
praticamente impossível provar qual das atividades é a que origina o dano concreto; c) Em tempo: também 
o fato de que o dano não se manifestar até um tempo pode causar dificuldades para provar o nexo causal. 
Este é o problema mais grave, com ele é que se encontram os hipoteticamente afetados pelo acidente nuclear 
de Chernobyl: dez anos mais tarde, certas doenças ainda estão sendo detectadas nos filhos de pais expostos 
à radiação, com a possibilidade de esta ser a causa dos mesmos; d) A dúvida científica: finalmente, não é 
possível perder de vista o fato de que o conhecimento científico no meio ambiente ainda está incompleto 
em muitos aspectos, de  maneira que é muito provável, como adverte o Livro Verde da Comissão, que ‘a 
parte responsável tenta refutar as provas de causalidade apresentada pela parte prejudicada levantando 
outras possíveis explicações científicas sobre os danos.’” (Tradução livre da autora) CATALÁ, Lucía 
Gomis. Responsabilidad por daños al medio ambiente. 1996. TOTAL DE FOLHAS (130 f.) Tese de 
doutorado. Universidad de Alicante. Faculdad de Derecho. Disponível em: 
<https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/16338/4/Gomis%20Catal%C3%A1,%20Luc%C3%ADa.%20T
%201.pdf>. Acesso em: 11 fev. 2017. p. 161. 
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5 CONCLUSÃO 

A constitucionalização do Direito Ambiental no Brasil é um episódio marcante 

para a tutela do meio ambiente que antes restava previsto apenas nas normas 

infraconstitucionais. Isto é reflexo da compreensão de que a proteção ao meio ambiente 

é condição para a sobrevivência do ser humano e da sociedade, nas presentes e futuras 

gerações, abrangendo a vida em todas as suas modalidades. 

Averiguou-se, ao se desenvolver esta pesquisa, que o meio ambiente – o qual, se 

ressalta, é um instituto de conceituação difícil em virtude de sua abrangência – merece 

destaque pelo fato de se tratar de uma tutela jurídico-legal diferenciada. Possui quatro 

acepções - natural, cultural, artificial e do trabalho – e, apesar de não haver consenso 

doutrinário, contatou-se que considerável parte da doutrina reconhece a existência desta 

classificação e, mais ainda, que o meio ambiente do trabalho possui epistemologia 

própria. 

Conclui-se que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

em todas suas acepções, com suporte no artigo 225 da Constituição Federal de 1988 

(CF/88). Verificou-se, contudo, que tal previsão legal traz uma ilusão, pois, apesar de não 

prever expressamente, este direito gera o dever de preservar o meio ambiente, revelando-

se, então, como um direito e um dever fundamental. 

Evidencia-se, ainda, que, em qualquer das categorias do meio ambiente há pouco 

inventariadas é possível a ocorrência de dano ambiental. Nesse contexto, há a 

possibilidade de acontecer uma lesão ambiental laboral, conforme situações levadas ao 

julgamento do Tribunal Superior do Trabalho (TST). 

Em virtude das peculiaridades dos danos ambientais, como o fato de serem 

transtemporais, transfronteiriços e globais, descobriu-se ser necessário que a 

interpretação das normas previstas no ordenamento jurídico brasileiro acompanhe as 

particularidades e dificuldades de constatação e de responsabilização do dano ambiental, 

visto não ser possível a lei prever todas as possibilidades. Para isso, é imprescindível a 

Hermenêutica Jurídica Ambiental para realizar esse processo de interpretação. 

A relação entre Hermenêutica e Direito é direta e essencial para compreender o 

previsto nas normas jurídicas e aplicá-las a casos concretos. Por meio da Hermenêutica 

Jurídica, o intérprete, que é o sujeito, capta o objeto, que são as leis, e aponta nele um 
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sentido, que será o resultado da interpretação com a consequente aplicação à determinada 

situação. Assim, quando se tratar de dano ambiental, o jurista analisará a lei, 

interpretando-a, e aplicará de acordo com as particularidades do dano ambiental.  

No que tange ao meio ambiente do trabalho, a Hermenêutica Jurídica Ambiental 

Laboral é proposta por intermédio de princípios que almejam proteção ao meio ambiente 

do trabalho e buscam novas interpretações para as normas ambientais laborais, e, 

consequentemente, soluções para os conflitos que o envolvem.  

Para tanto, utilizam-se, conforme o marco teórico estabelecido nesta 

investigação, como exemplo, os princípios da prevenção, precaução, do desenvolvimento 

sustentável, do poluidor-pagador, da participação e da ubiquidade. Evidenciam-se, ainda, 

os princípios da cooperação empregado-empregador e o princípio da minimização dos 

efeitos, propostos nesta dissertação, os quais, em conjunto, dão suporte para embasar os 

processos decisórios em geral. 

Apurou-se o fato de que estes princípios terão papel importante na releitura de 

institutos que tratem de dano ambiental, sob a visão da Hermenêutica Jurídica Ambiental 

Laboral, a exemplo da Súmula nº 289 do Tribunal Superior do Trabalho e do artigo 397 

da Consolidação das Leis Trabalhistas, conforme alteração trazida pela Reforma 

Trabalhista que entrou em vigor no ano de 2017.  

No que tange à Reforma Trabalhista de modo geral, se tivesse havido um estudo 

detalhado sobre as implicações desta, é possível que houvessem repercussões quanto aos 

danos ambientais laborais. Em virtude da delimitação desta pesquisa, todavia, limitou-se 

a tratar apenas de alguns aspectos desta novidade legislativa. Este trabalho, porém, é 

apenas o início de uma caminhada que poderá se estender, no futuro, e alcançar os efeitos 

práticos desta Reforma, o que só será observado com o passar dos anos. 

Provavelmente, se tivessem sido estudados os princípios ambientais laborais em 

consonância com as normas nacionais e internacionais sobre o tema, possivelmente 

houvesse razões para resguardar a saúde do trabalhador, como, por exemplo, no sentido 

de resguardar à saúde da gestante e sua prole ao vedar o labor em atividades insalubres 

independentemente do grau de insalubridade. 

Talvez não haja interesse para tanto. As críticas a esta Reforma Trabalhista são 

no sentido de que havia um cunho eminentemente econômico, com a ausência da 
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participação popular nos processos decisórios. Se a intenção fosse o melhor para as 

relações regidas pelo sistema jurídico, o estudo princiológico por meio da Hermenêutica 

era essencial para alinhar as novas previsões legislativas com o estabelecido 

constitucionalmente. 

Frente a isso, se verificou a necessidade de manter pesquisas na área e descobrir 

outros institutos jurídicos para resguardar o meio ambiente, em todas as suas acepções, 

incluída a do trabalho, em decorrência das novas configurações de dano, sendo esta uma 

dificuldade apresentada, em especial, ante as mudanças legislativas advindas com a 

Reforma Trabalhista, cujos efeitos serão sentidos com o tempo. 

Para compreender a aplicabilidade da norma em casos práticos, partiu-se para a 

pesquisa jurisprudencial, a fim de analisar a viabilidade da proposta da Hermenêutica 

Jurídica Ambiental Laboral em prol do meio ambiente do trabalho em lides que tratassem 

de dano ambiental. A finalidade, ainda, é responder à pergunta de partida desta pesquisa: 

como e em que medida o TST tem abordado sobre o meio ambiente do trabalho em casos 

de dano ambiental à luz da Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral? 

Apurou-se que o TST se mostra aberto à Hermenêutica Jurídica Ambiental, por 

meio da utilização de princípios ambientais em sua fundamentação, ainda que 

implicitamente, mediante os princípios da prevenção, do poluidor-pagador e da 

cooperação empregado-empregador. É de se ressaltar que estes foram os princípios 

resultantes da pesquisa com base nos critérios metodológicos pré estabelecidos, o que não 

significa que os outros trazidos não são utilizados por esta Corte.  

Eventualmente, em alguns tópicos, o TST poderia ter sido mais claro e apontar 

expressamente o princípio observado e desenvolver melhor os argumentos para a 

responsabilização do dano ambiental. Denota-se, todavia, de grande importância o fato 

de fundamentar suas decisões com critérios principiológicos, pois, desta maneira, 

demonstra que a jurisprudência busca acompanhar as mudanças ocorridas na sociedade, 

no que tange ao respeito ao meio ambiente do trabalho e ao dano, dado que nem todas as 

situações possíveis estão previstas na legislação. 

Respondendo ao questionamento específico quanto à epistemologia do meio 

ambiente do trabalho, constatou-se que a base do Direito Ambiental é a CF/88, que inovou 
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ao dedicar um capítulo ao tema, mas que também há normas protetivas 

infraconstitucionais, nacionais e internacionais.  

O Direito Ambiental possui um objeto de estudo específico: o meio ambiente. 

Todas as relações ambientais, porém, têm repercussão nas outras áreas do Direito, como, 

por exemplo, no caso de dano laboral por violação ao meio ambiente do trabalho pode 

resultar em uma ação judicial de responsabilização civil que envolve o Direito do 

Trabalho, Civil e Processual. Por isso, para que haja a manutenção do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, é necessário que as diversas áreas do conhecimento se unam, 

o que inclui as demais searas jurídicas.  

Comprovou-se, também, que o direito ao meio ambiente do trabalho 

ecologicamente equilibrado possui dois sentidos, apresentando-se como um direito-dever, 

pois, ao passo que todos, inclusive trabalhador e empregador, têm direito de usufruir dele, 

também há o dever de preservá-lo para que possa ser desfrutado, por isso, o faz ser 

merecedor de uma tutela jurídico-legal diferenciada. 

Averiguou-se, ainda, que, em virtude da complexidade do Direito Ambiental 

Laboral, são necessárias outras visões para compreender os elementos que o envolvem. 

Para fortalecer a epistemológica em torno do meio ambiente do trabalho, foi proposto um 

conceito para esse instituto, que compreende ser ele formado pela ligação entre ambiente, 

maquinário e trabalhador, de modo que é imprescindível que cada um atue de acordo com 

as normas ambientais laborais para que não resulte em lesões ao outro.  

No que tange ao outro questionamento, relacionado à Hermenêutica Jurídica 

Ambiental Laboral, e como esta auxilia na proteção ao meio ambiente do trabalho, 

apurou-se que a hermenêutica auxilia no processo de interpretação. Sua relação com o 

Direito é intrínseca e necessária, pois as legislações não podem prever todas as 

possibilidades, necessitando da interpretação das normas jurídicas para se aplicar ao caso 

concreto. A Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral almeja interpretar as normas 

ambientais laborais aplicáveis à seara trabalhista para fortalecer o meio ambiente do 

trabalho e efetivar a proteção das normas ambientais em todas as acepções do meio 

ambiente.  

No caso de dano ao meio ambiente do trabalho, por exemplo, a Hermenêutica 

Jurídica Ambiental Laboral realiza esse processo de interpretação com o auxílio dos 
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princípios da área. Tendo estudado cada um destes princípios, averiguou-se que, apesar 

de serem conhecidos como sendo da seara ambiental, aplicam-se ao Direito Ambiental 

Laboral, o que fortalece a ligação entre meio ambiente e trabalho à luz da Hermenêutica 

Jurídica Ambiental Laboral. 

Como a interação do ser humano com o meio ambiente é direta e constante, as 

pesquisas na área ambiental devem perceber essa relação e buscar institutos, a exemplo 

de novos princípios, para proteger o meio ambiente e o indivíduo que com ele interage e 

se conecta.  

Diante disso, neste trabalho acadêmico foram propostos o princípio da 

cooperação empregado-empregador que ressalta a atribuição do trabalhador em ajudar na 

preservação e manutenção do meio ambiente do trabalho equilibrado, informando ao 

empregador sobre a possibilidade de danos ambientais laborais. Diretamente relacionado 

a este, propôs-se também, o princípio da minimização dos efeitos que atribui ao operário 

e empregador controlar os impactos do dano ambiental laboral diminuindo as 

consequências danosas. 

Em conclusão, os objetivos desta pesquisa foram atingidos, dado que se 

propunham a investigar sobre a Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral e o meio 

ambiente do trabalho, e como o TST abordava sobre o meio ambiente do trabalho e 

fundamentava seus julgados com a Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral, tendo-se 

concluído que esta Corte a utiliza, ainda que implicitamente, por meio dos princípios 

ambientais laborais. E, a hipótese foi confirmada, pois, de fato, as normas ambientais não 

são suficientes para resguardar o meio ambiente, precisando da Hermenêutica Jurídica 

Ambiental Laboral e os princípios a ela inerentes para proteger o meio ambiente do 

trabalho de possíveis danos. 

Os resultados desta pesquisa fortalecem os argumentos em favor da existência 

do meio ambiente do trabalho e auxiliam nos fundamentos da jurisprudência, embasado 

pela Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral.  

Importante é salientar, entretanto, que os princípios utilizados pela 

Hermenêutica Jurídica Ambiental Laboral não denotam respostas estáticas ou imutáveis. 

O sentido é inesgotável e a cada alteração legislativa ou a toda descoberta de outra 

dificuldade de constatação do dano ambiental laboral deve haver uma nova interpretação 
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com a finalidade de apresentar soluções para garantir o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado diante de situações que venham a surgir. De qualquer modo, haverá margem 

para subjetividade, cabendo ao intérprete fundamentar suas decisões em argumentos que 

possam ser justificados. 

Inquietações surgiram e permanecem ao longo da pesquisa, o que é normal em 

razão das constantes mudanças do meio ambiente, do dano ambiental laboral, das distintas 

modalidades de trabalho, da necessidade de preservar o meio ambiente do trabalho, e da 

evolução e transformação do conhecimento jurídico.  

Por isso, uma pesquisa nunca está acabada, pois sempre haverá o que estudar a 

fim de melhorar a aplicação do Direito de modo a garantir a efetividade das leis em prol 

da sociedade. A vontade humana é essencial para a mudança da realidade. Se não houver 

empenho do intérprete, as normas jurídicas permanecem estáticas e o prejudicado é o 

próprio ser humano, alvo das implicações destas normas. Aliás, não só quando se trata de 

Direito, se não houver interesse pelo indivíduo em mudar sua realidade, ela nunca será 

mudada. E, assim, não há crescimento, nem desenvolvimento. Nesse sentido, novos 

questionamentos virão e, assim, continua a atividade de interpretar do jurista, do 

pesquisador e do ser humano. 
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