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RESUMO 

 

Este estudo tem como propósito tratar de algumas vertentes ligadas aos trabalhadores rurais 

sucroalcooleiros. A primeira delas é a realidade vivida por esses trabalhadores, estando 

expostos, diariamente, a riscos que podem prejudicar sua saúde e suas vidas, como no caso do 

uso de agrotóxicos. A segunda vertente de estudo está em como a legislação vigente atua para 

a redução desses riscos e enquanto garantidora de segurança a esses trabalhadores rurais. E a 

terceira vertente está relacionada ao papel dos empregadores junto ao princípio da prevenção 

e da precaução, considerando sua responsabilidade junto à segurança do trabalho e às 

condições de saúde de seus empregados. Motivada pela realidade vivida pelos trabalhadores 

rurais e os episódios já ocorridos de perda da vida por parte desses profissionais, devido à 

falta de segurança e salubridade no ambiente de trabalho, apresenta-se como problemática e 

objetivo da pesquisa demonstrar o risco dos trabalhadores rurais no setor sucroalcooleiro, as 

regulamentações da Lei em relação a tais riscos, bem como o papel do empregador frente aos 

princípios de prevenção e precaução dos riscos envolvendo esses trabalhadores e o uso de 

agrotóxicos. Para melhor entender esse propósito, os objetivos específicos firmaram-se na 

abordagem dos agrotóxicos, nas leis trabalhistas e de proteção ao trabalhador e na realidade 

vivida pelos trabalhadores rurais sucroalcooleiros; na aplicabilidade das normas advindas do 

direito ambiental quando houver o desequilíbrio do meio ambiente do trabalho, atraindo a 

responsabilidade objetiva do empregador e a imposição dos princípios da precaução e 

prevenção. Para tanto, utilizou-se de pesquisa bibliográfica e exploratória. 

 

Palavras-chave: Trabalhador rural. Vulnerabilidade. Uso de agrotóxicos. Desequilíbrio ao 

meio ambiente do trabalho. Aplicabilidade das normas e dos princípios ambientais. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to address some aspects related to rural sugarcane workers. The first of these 

is the reality experienced by these workers, being exposed daily, the risks that can harm your 

health and even their lives, as in the case of the use of pesticides. The second strand of study 

is on how the current law operates to reduce these risks and while those security guarantor 

rural workers. And the third aspect is related to the role of employers by the principle of 

prevention and precaution, considering their responsibility by the safety workplace and health 

conditions of their employees. Motivated by the reality experienced by rural workers and so 

many episodes have occurred, including loss of life on the part of these professionals, due to 

the to lack of safety and healthiness in the workplace, is problematic and objective research 

demonstrate the risk of rural workers in the sugarcane sector, the rules of law in relation to 

such risks, as well as the role of the employer against the principles of prevention and 

precaution of the risk involving these workers and the use of pesticides. To better understand 

this purpose, the specific objectives were based on the approach of pesticides, in labor laws 

and worker protection and the reality experienced by rural sugarcane workers; in the work 

environment of this context and on the responsibility of employers about to the prevention 

and precaution. For that, used bibliographical research and exploratory.  

 

Keywords: Rural worker. Vulnerability. Use of pesticides. Imbalance in the work 

environment. Applicability of environmental standards and principles. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil possui, atualmente, 189 milhões de habitantes, dos quais cerca de 90 

milhões são trabalhadores e mais de 16 milhões trabalhadores rurais (IBGE, 2015).
1
 Em 

relação ao agronegócio brasileiro, a produção de cana-de-açúcar e álcool emprega 

aproximadamente um milhão de brasileiros (UNICA, 2015) 
2
. O Brasil é o maior produtor de 

cana-de-açúcar do mundo, sua economia se baseia principalmente na agricultura. 

Dados apontam que o Brasil produzirá 47,34 milhões de toneladas de açúcar nas 

safras de 2018/2019, sendo certo que a cana-de-açúcar se transformou em uma das principais 

culturas da economia brasileira. É responsável por mais da metade do açúcar comercializado 

no mundo. Neste contexto de grandiosidade de produção de commodities, o presente estudo 

destaca a vulnerabilidade do trabalhador rural, frente aos riscos de contaminação de sua saúde 

no meio ambiente do trabalho em decorrência do uso excessivo de agrotóxicos. 

A posição do Brasil de maior produtor de mundial de cana-de-açúcar, seguido pela 

Índia e Austrália, traz consequências ao meio ambiente do trabalho equilibrado pelo uso de 

agrotóxicos em sua produção. 

Durante o manuseio do agrotóxico nas plantações de açúcar, os trabalhadores 

estão expostos a longos deslocamentos diários e a um local de trabalho que apresenta 

múltiplas situações de risco para a saúde. 

Este panorama é afetado também pelas transformações tecnológicas no campo, em 

decorrência da mecanização das atividades agrícolas, bem como pela introdução de variados 

produtos agroquímicos nas lavouras. 

Mencionadas transformações ocorridas no processo de produção agrícola 

acarretaram importantes influências na saúde do trabalhador, pois os agrotóxicos são 

considerados fatores de risco potencial para danos à saúde do agricultor. 

Logo, o presente estudo, pretende investigar o tema proposto, partindo da seguinte 

problematização: Quais são os impactos do uso de agrotóxicos na saúde do trabalhador no 

setor sucroalcooleiro? Como a legislação vigente trata da reparação dos danos ocasionados 

pelo uso de agrotóxicos? As normas e princípios ambientais podem ser utilizadas quando se 

verificar o desequilíbrio ao meio ambiente do trabalho? Qual o papel do empregador na 

aplicabilidade do princípio da prevenção e da precaução, frente à minimização dos riscos de 

danos ocasionados pelo uso de agrotóxicos e contaminação do meio ambiente laboral? 

                                                        
1
 Mais informações disponíveis em: <http://www.ibge.gov.br/home>. Acesso em: 02 fev. 2017.  

2
 Mais informações disponíveis em: <http://www.unica.com.br>. Acesso em: 02 fev. 2017. 
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Essas e outras questões motivaram a realização desta pesquisa cujo objetivo geral 

é analisar o impacto do uso de agrotóxicos na saúde do trabalhador, no setor sucroalcooleiro, 

demonstrando de que modo a legislação vigente trata da saúde do trabalhador rural e a 

possibilidade de aplicar os princípios e normas do direito ambiental na redução dos riscos 

ocasionados pelos agrotóxicos para com a vida dos trabalhadores rurais sucroalcooleiros. 

A fim de alcançar tal propósito, foram definidos, igualmente, objetivos 

específicos, a saber: abordar sobre os agrotóxicos, sua definição, base jurídica e suas 

particularidades; tratar sobre a legislação trabalhista vigente e suas características em defesa 

do trabalhador rural, mostrando o perfil do trabalhador rural sucroalcooleiro e as 

considerações a respeito da intoxicação; abordar sobre o meio ambiente do trabalho, 

considerando os direitos humanos e fundamentais; e, finalmente, apresentar as 

responsabilidades do empregador quando houver a constatação do desequilíbrio do ambiente 

de trabalho pela aplicação de normas de cunho difuso, advindas do direito ambiental, fazendo 

aplicar os princípios e normas mais rígidas e eficazes com o intuito de restaurar ou minimizar 

os impactos do dano ambiental decorrentes das doenças adquiridas pelo trabalhador rural 

ocasionadas pelo uso de agrotóxicos nas plantações de cana-de-açúcar. 

Acredita-se, ainda, que a intensa mecanização da agricultura e o uso de 

agrotóxicos são considerados ponto central de debate a respeito da relação trabalho e saúde 

ocupacional nas últimas décadas. Em vista disso, impõe-se buscar, por meio de estudos 

teóricos e empíricos, melhor compreender os efeitos dos agrotóxicos para a saúde do 

trabalhador rural e sua forma de prevenção, bem como considerar a legislação vigente que 

trata do assunto. 

Assim sendo, este estudo se justifica por possibilitar conhecer, de forma mais 

aprofundada, os riscos dos agrotóxicos para o trabalhador sucroalcooleiro, discorrendo a 

realidade vivida por esses trabalhadores e abordando os efeitos da lei diante do 

descumprimento das responsabilidades por parte do empregador. 

Para tanto, tal tarefa reúne informações sobre os agrotóxicos, características das 

leis trabalhistas, ambientais e civis no âmbito da segurança do trabalhador rural, fazendo 

ênfase às precauções e prevenções capazes de se portarem como solucionadoras dos 

problemas ora vivenciados por esses trabalhadores nos dias atuais.  

O estudo foi conduzido via pesquisa bibliográfica e exploratória, sob uma 

abordagem qualitativa, intencionando alcançar os objetos delimitados, constituindo-se numa 

revisão bibliográfica analítica, ancorada na pesquisa exploratória e descritiva. 
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Para tanto, enquanto instrumento de pesquisa, livros, artigos de periódicos virtuais 

e páginas da Internet vinculadas aos órgãos competentes relacionados nesta proposta de 

trabalho, foram utilizados, favorecendo, assim, o desenvolvimento dos tópicos oportunos à 

discussão do tema em questão. A coleta de dados deu-se via fichamento de informações, a 

partir da organização dos dados das pesquisas bibliográficas empreendidas. 

Os artigos selecionados foram estudados, analisados, e as informações obtidas 

retratadas em quadros e textos, conforme as condições adequadas para a demonstração dos 

resultados obtidos. 
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CAPÍTULO 1 - OS AGROTÓXICOS NO PLANTIO DA CANA-DE-AÇÚCAR 

 

No território brasileiro, o uso de agrotóxicos passou a ser amplamente empregado 

a partir dos anos 60 (BENATTO, 2012, p.19). A construção de parques industriais aconteceu 

na década de 70, tendo grande incentivo do Programa Nacional dos Defensivos Agrícolas, 

que, a seu turno, buscava internacionalizar a produção de agrotóxicos para atender à demanda 

em crescente ebulição dos complexos agroindustriais. 

Nos últimos anos, diversos estudos vêm sendo empreendidos acerca das possíveis 

complicações decorrentes do uso de agrotóxicos na vida dos seres humanos, em especial os 

trabalhadores do setor sucroalcooleiro, tendo em vista os principais riscos e reflexos da 

intoxicação para a saúde humana. 

 

1.1 Definição 

 

Sobre os agrotóxicos, eles têm sua definição transcrita na Lei 7.802/89, que os 

conceituam como: 

 

[...] produtos e agentes químicos e biológicos, destinados ao uso nos setores 

de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas 

pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de outros 

ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja 

finalidade seja alterar a composição das flora ou fauna, a fim de preservá-las 

da ação danosa de seres vivos considerados nocivos substâncias e produtos, 

empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de 

crescimento. 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, tais produtos passaram a ser largamente 

consumidos, prometendo acabar com a fome no mundo, diante da escassez de alimentos em 

razão do pós-guerra, com a devastação de diversos campos agrícolas e a destruição em massa.  

Rachel Carson, em sua obra “Primavera Silenciosa”, foi a primeira a chamar a 

atenção ao uso indiscriminado de agrotóxicos, particularmente do diclorofeniltricloroetano 

(DDT), que, por ser um produto barato, proliferava-se de forma assustadora. Desse modo, a 

autora classificou dois grupos de substâncias químicas: um deles representado pelo DDT, 

formado pelos chamados “hidrocarbonetos clorados”; já o outro integrado pelos inseticidas 

que tenham sua base fósforo orgânico, no qual se encontram malatião e paratião (CARSON, 

2010, p. 31). 



14 

 

A convenção de Estocolmo, em 1972, emitiu um alerta para o uso do DDT, vez 

que se constatou que seus resíduos persistem ao longo de toda a cadeia alimentar. 

No tocante ao Brasil, o país abarcou toda a contaminação vinda com os parques 

fabris de agrotóxicos já proibidos em outros países, conduzindo ao seu território todo o “lixo” 

derivado das fábricas. Com isso, tornou-se a porta de entrada de diversas indústrias, bem 

como veio a se transformar em um grande consumidor de seus produtos. 

Na contemporaneidade, existem diversas fontes de contaminação às quais os seres 

humanos estão expostos, desde danos dos mais variados à saúde a risco de morte. 

De acordo com Siqueira e Kruse (2008, p. 04): 

 

O termo agrotóxico ao invés de defensivo agrícola passou a ser utilizado, no 

Brasil, para denominar os venenos agrícolas, após grande mobilização da 

sociedade civil organizada. Mais do que uma simples mudança da 

terminologia, esse termo coloca em evidência a toxicidade desses produtos 

para o meio ambiente e a saúde humana. 

 

A ameaça dos produtos agroquímicos para o meio ambiente e para a saúde do 

trabalhador são bastante conhecidos e relatados na literatura nacional e internacional 

(SIQUEIRA; KRUSE, 2008, p. 44) (ALAVANJA et al., 2014, p. 52) (AZAROFF et al., 2009, 

p. 58) (ALVES, 1992, p. 88). No ambiente rural, a principal delas encontra-se na exposição do 

trabalhador a herbicidas, defensivos, agrícolas, venenos, remédios, dentre outros. 

Para Silva et al., (2015, p. 12): 

 

Exposição a fertilizantes, que podem causar intoxicações graves e mortais. 

As intoxicações registradas têm sido consideradas acidentais, envolvendo 

produtos do grupo dos fosfatos, sais de potássio e nitratos. As intoxicações 

por fosfatos se caracterizam por hipocalcemia, enquanto as causadas por sais 

de potássio provocam ulceração da mucosa gástrica, hemorragia, perfuração 

intestinal etc. Os nitratos, uma vez no organismo, se transformam – por meio 

de uma série de reações metabólicas – em nitrosaminas, que são substâncias 

cancerígenas; 

 

Soares et al., (2015, p. 12) enfatizam que viver susceptível a agrotóxicos é nocivo 

para a saúde do trabalhador e afirmam que a alternativa para reduzir os riscos está na 

promoção de ações que ofereçam condições para que o agricultor conheça procedimentos que 

permitam o controle dos organismos que diminuem a produção das lavouras sem, 

necessariamente, o uso de produtos químicos. 

Spadotto et al., (2014, p. 39) observam que os agrotóxicos são produtos 

fabricados a partir de moléculas sintetizadas e vastamente empregados para afetar 

determinadas reações bioquímicas de insetos, micro-organismos, animais e plantas, buscando 
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obter o controle ou a eliminação das pragas. No Brasil, para alguns, seu uso é considerado 

fundamental para a produtividade agrícola, visto que contribui com o aumento da capacidade 

produtiva das plantações. Porém, a administração de agrotóxicos por um período prolongado 

pode, evidentemente, causar sérios danos à saúde (COMETTI, 2009, p. 15). 

Esses produtos, quando não manuseados de acordo com as orientações, podem 

ocasionar riscos de intoxicações humanas, contaminação ambiental e geração de resíduos 

sólidos em função do descarte inadequado de suas embalagens. Cabe citar que a destinação 

final imprópria das embalagens de agrotóxicos é capaz de atingir, diretamente, a saúde da 

população e, também, o meio ambiente.  

Cometti (2009, p. 15) analisa que “[...] problemas ambientais extremamente 

relevantes devem ser levados em conta, principalmente quanto à sua composição, 

periculosidade e, no caso dos resíduos sólidos, também a produção de percolados 

potencialmente tóxicos”.  

Nos termos das Normas Regulamentadoras (NBR) – 10004, as embalagens de 

agrotóxicos são consideradas resíduos perigosos, pois apresentam elevado potencial de 

toxidade e contaminação. Os resíduos assim denominados (perigosos) são aqueles que 

 

[...] apresentam substancial periculosidade real ou potencial à saúde humana 

ou aos organismos vivos e que se caracterizam pela letalidade, não 

degradabilidade e pelos efeitos cumulativos diversos, ou ainda, por uma das 

características seguintes: inflamabilidade; reatividade; corrosividade; 

patogenicidade; e/ou toxicidade (ABNT, 2014). 

 

Tais características de periculosidade acentuam-se, principalmente, após sua 

utilização, pois a embalagem ainda apresenta resíduos do produto ativo, não devendo ser 

descartada ou armazenada em qualquer local do meio ambiente. Conforme relata Pelissari 

(1999, p.91), em geral, sobra, em torno de 0,3% do volume inicial do produto; porém, em 

produtos formulados e concentrados, este índice costuma ser maior. 

A propósito, Cometti (2009, p. 16) consigna que:  

 

Os ingredientes ativos dos agrotóxicos podem causar efeitos sobre a saúde 

humana, dependendo da forma e tempo de exposição e do tipo de produto e 

de sua toxicidade específica. O efeito pode ser agudo por uma exposição de 

curto prazo, ou seja, algumas horas ou alguns dias, com surgimento rápido e 

claro de sintomas e sinais de intoxicação típica do produto ou outro efeito 

adverso, como lesões de pele, irritação das mucosas dos olhos, nariz e 

garganta, dor de estômago (epigastralgia); ou crônico, tal como uma 

exposição de mais de um ano, com efeitos adversos muitas vezes 

irreversíveis. 
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Cempre (2010, p. 11) afirma que a problemática voltada para o destino pós-uso 

das embalagens de agrotóxicos associa-se à produção de percolados intensamente tóxicos, 

que, quando abandonados em aterros, lixões ou outros locais sob ação da chuva, podem se 

infiltrar no solo, poluindo-o e migrando para águas superficiais e subterrâneas como os 

lençóis freáticos. 

Soares, Freitas e Coutinho (2014, p. 42) demonstram que, no Brasil, muitos 

agricultores que não possuem orientação ou qualificação profissional enterram as embalagens, 

lançam-nas às margens de mananciais ou optam por queimá-las a céu aberto, emitindo 

poluentes tóxicos na atmosfera. 

Além disso, outros, simplesmente, abandonam as embalagens, promovendo a 

proliferação de insetos e animais peçonhentos. E o mais preocupante é que muitos desses 

acondicionamentos de agrotóxicos estão sendo reaproveitadas incorretamente pelo homem, 

sendo utilizados como utensílios domésticos para o armazenamento de água e alimentos 

(MACHADO NETO, 2011, p. 53).  

A venda de agrotóxicos saltou de U$ 2 bilhões, em 2001, para mais de U$ 7 

bilhões, em 2008, levando o país a alcançar a indesejável marca do maior consumidor 

mundial do produto
3
.  

A Comissão Pastoral da Terra, em levantamento realizado em 2006, constatou que 

80%, em média, das grandes propriedades rurais lançam mão de agrotóxicos em suas 

plantações. Em 2009, mais de 1 bilhão de litros de agrotóxicos foram colocados nas lavouras 

brasileiras, o que equivale, anualmente, ao consumo de 5 litros de veneno por pessoa. Os 

resultados são avassaladores tanto para o trabalhador rural quanto para os consumidores 

citadinos; contudo, são ainda piores para aqueles que trabalham diretamente na aplicação dos 

agrotóxicos
4
.  

 

1.2 Evolução Normativa 

 

Em 1989, foi aprovada, no Congresso Nacional, a Lei nº 7.802, conhecida como a 

Lei dos Agrotóxicos, em substituição ao Decreto nº 24.114, de 1934. Referida Lei surge em 

um contexto de mobilização parlamentar em torno da preservação do meio ambiente na 

Assembleia Constituinte de 1988, bem como da criação de leis estaduais de controle de 

agrotóxicos, resultantes de movimentos ambientalistas organizados em alguns estados da 

federação (JACOBI, 2003, p. 71). 

                                                        
3
 Informações adicionais disponíveis em: 
<http://www1.inca.gov.br/inca/Arquivos/comunicacao/posicionamento_do_inca_ sobre _ os _ 
agrotoxicos_06_abr_15.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2016. 

4
 Informações adicionais disponíveis em: 
<http://www.cptne2.org.br/index.php/publicacoes/noticias/agrotoxicos/2853-agrotoxicos-e-usi nas-de-cana-de-
acucar-condenam-trabalhadores-a-morte-na-zona-da-mata-de-pe29>. Acesso em: 10 ago. 2016. 
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Diante do novo cenário, as entidades envolvidas na indústria de pesticidas ou 

serviço de aplicação de pesticidas foram obrigadas a cumprir um espectro de exigências 

impostas pelo Decreto nº 4.074, de 04 de janeiro de 2002, documento que regulamenta a Lei 

Federal nº 7.802, de julho de 1989. Logo, emparelhada a tais diretrizes, a Associação 

Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO), no ano de 2012, lançou estudo 

apontando as seguintes determinações: 

 

 Registro de Pesticidas – As empresas envolvidas na produção, importação, 

exportação, comercialização e utilização de pesticidas ou produtos similares 

devem registrar-se junto às autoridades federais de saúde, agricultura e meio 

ambiente. As atividades associadas à investigação e desenvolvimento, à 

experimentação de pesticidas e produtos similares devem obter o registo 

especial temporário (RET); 

 Componente de registo – O ingrediente inerte, aditivo para a produção de 

pesticidas e matérias-primas específicas para a síntese de material técnico, deve 

obter o registo de componentes, incluindo no SIC (Component Information 

System); 

 Registro de estabelecimento – As entidades físicas ou jurídicas de produção, 

importação, exportação, comercialização ou prestação de serviço de aplicação 

de pesticida, componente e produto similar devem obter o registro de 

estabelecimento das autoridades em nível estadual; 

 Reciclagem e Eliminação – Os usuários de pesticidas, componentes e produtos 

similares devem devolver o pacote vazio ou obsoleto ao estabelecimento 

designado e as entidades de produção e comercialização são responsáveis pela 

eliminação do pacote não reciclável e do produto obsoleto devolvido pelos 

usuários; 

 Prescrição Agronômica – A comercialização de pesticidas requer uma 

autorização específica (conhecida como prescrição agronômica) emitida por 

um profissional legalmente autorizado. 

 

 

De volta ao Decreto supramencionado, em seu artigo 1º, esclarece-se que 

pesticidas e produtos similares são produtos ou agentes de natureza química, física e 

biológica, destinados a defender e proteger as produções agrícolas processadas, armazenadas, 
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as pastagens, florestas nativas ou plantadas, os ambientes urbanos e industriais do ataque de 

uma variedade de criaturas. As substâncias classificadas como pesticidas também incluem 

desfolhantes, dessecantes, estimuladores de crescimento e inibidores. O componente refere-se 

ao ingrediente ativo, produto técnico (ingrediente ativo de qualidade técnica), à matéria-

prima, ao ingrediente inerte e ao aditivo utilizado para a produção de pesticidas e de produtos 

similares. 

Em termos do Processo Regulatório, com a alteração da Lei nº 9.974, de 06 de 

junho de 2000, a tecnologia de coleta, reciclagem e “lavagem tripla” para o recipiente vazio 

foram cobertas pela gestão de pesticidas. Então, em 2002, entre os requisitos do Decreto nº 

4.074, constavam especificadas disposições operacionais quanto a autoridades envolvidas, 

procedimentos, categorias, requisitos de dados e modelos para registro de pesticidas. 

Ressalte-se que tal regulamentação (Decreto nº 4.074/2002) foi, por vezes, revista, 

havendo o estabelecimento de numerosas disposições complementares sob a forma de ordens 

de departamento e instruções normativas. 

 Compete ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), do Ministério da Saúde (MS) e do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), sob a égide 

do Ministério do Meio Ambiente (MMA), a gestão de registro de pesticidas.  

O Comitê Técnico Consultivo de Pesticidas é composto por representantes desses 

ministérios e há uma considerável sobreposição nas responsabilidades dessas autoridades 

durante o processo de registro. Por isso, o Brasil tem um dos sistemas de inscrições mais 

complexos e ineficientes do mundo, com um tempo de registro que pode levar até 5 anos ou 

mais. As principais regulamentações brasileiras, em termos de agrotóxicos, encontram-se no 

(ANEXO A). 

Segundo estatísticas da ANVISA, o número de pedidos de registro pendentes de 

revisão é quase seis vezes o número de pedidos avaliados
5
. O sistema legislativo é 

considerado desatualizado e incompatível com as melhores práticas globais. Uma proposta 

para substituir a Lei de Pesticidas (Lei nº 7.802) foi elaborada no final de 2015 e tem sido 

analisada pela Câmara dos Deputados do Brasil.  

Com o auxílio de fornecer uma autoridade centralizada para administrar o registro 

de novos agrotóxicos, incluindo produtos técnicos, pesticidas para fins de proteção de plantas 

e controle ambiental, está em estudo a criação de uma nova organização, a Comissão Técnica 

                                                        
5
 Informações disponíveis em: <http://www.anvisa.gov.br>. Acesso em: 10 jan. 2017. 
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Nacional de Proteção Vegetal
6
. Mediante tal suporte, a proposta é a de que vários poderes 

atualmente conferidos a IBAMA, ANVISA e MAPA sejam transferidos e centralizados para 

esta Comissão. Dessa forma, um novo sistema de avaliação e registro semelhante ao 

implementado nos Estados Unidos e no Canadá deverá ser praticado no Brasil, melhorando, 

possivelmente, a eficiência operacional e a atividade fiscalizadora. 

 

1.3 Riscos 

 

Os riscos ambientais são indicativos ou substâncias existentes em diversos 

ambientes que podem resultar danos à saúde das pessoas, quando verificados acima dos 

limites de tolerância. 

Uma vez assim, esta pesquisa objetiva realçar, conforme apresentado, os riscos 

químicos manifestados diante da exposição ou do contato com substâncias, compostos ou 

produtos tóxicos que possam penetrar no corpo humano seja pelas vias respiratórias, pele ou 

por meio da ingestão. 

Conceitua-se “toxicidade” de uma substância o risco que esta apresente de 

produzir um efeito tóxico no sistema biológico exposto; toxicidade não é um potencial, mas, 

sim, um perigo iminente e real, avaliado por quantidade envolvida (BUSCHINELLI; KATO, 

2011, p. 25). Logo, em consenso com os parâmetros estabelecidos para este estudo, a 

contribuição toxicológica para a redução da incidência do câncer está na identificação das 

substâncias químicas, bem como na sua dosagem quando da aplicação. 

Nessa seara, fica classificada como “tóxica” toda substância exógena, composta 

de agentes estranhos aos alimentos, que, em concentrações elevadas, podem causar efeitos 

danosos à saúde daqueles que a eles são expostos (CHASIN; LIMA, 2010, p. 39).  

Os agentes tóxicos aos quais os funcionários são expostos contêm fumaça 

produzida durante o preparo de alimentos, além da reação dos produtos de limpeza que 

liberam gases ou vapores quando aplicados em áreas ou equipamentos e máquinas que 

necessitam dedetização ou higienização. 

Os hidrocarbonetos aromáticos e seus derivados são substâncias altamente 

carcinogênicas e encontram-se associadas ao aumento da incidência de diversos cânceres nas 

pessoas que são expostas a eles no ambiente de trabalho (BUSCHINELLI; KATO, 2011, p. 

27). 

                                                        
6
 Mais informações disponíveis em: <http://www1.inca.gov.br/inca/Arquivos>. Acesso em: 22 jan. 2017. 
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Para Leite e Amorim (2003, p. 31), a ação tóxica é a forma pela qual um agente 

tóxico exerce sua atividade sobre estruturas teciduais. O grau de toxidade de um agente é 

avaliado de forma quantitativa, conforme a DL 50, a Dose Letal Mediana, do inglês Lethal 

Dose, que é a dose de um agente tóxico obtida estatisticamente, com capacidade de produzir a 

morte de 50% da população em estudo. Dessa forma, quanto menor for a DL 50, mais tóxico 

o agente será.  

 

Quadro 1 - Categorias de agentes tóxicos 

Categoria DL 50 Exemplos 

Extremamente tóxico < 1 mg/kg Fluoracetato de sódio 

Altamente tóxico 1 a 50 mg/kg Cianeto de Na, fluoreto de Na, 

paration 

Moderadamente tóxico 50 a 500 mg/kg DDT 

Ligeiramente tóxico 0,5 a 5 g/kg Acetanilida 

Praticamente não tóxico 5 a 15 g/kg Acetona 

Relativamente atóxico 15 g/kg Glicerol 

Fonte: IFA, 2013. 

 

Assim, o fracionamento da dose total reduz a probabilidade do agente causar 

efeitos tóxicos. Isso ocorre porque o corpo consegue reparar o dano ou neutralizar o efeito das 

doses tóxicas, caso haja um intervalo de tempo suficiente entre uma dose e outra. Em 

situações específicas, a dose total, que seria muito tóxica se recebida de uma vez só, passa a 

ser pouco ou até não tóxica, se recebida em determinado intervalo (LEITE; AMORIM, 2003, 

p. 41). 

Pode-se afirmar, também, que nem sempre uma substância de maior toxidade será 

a de maior risco; tudo depende das condições de contato.  

 

Figura 1 – Relação Toxicidade x Risco 

 
Fonte: CTISM (adaptado de IFA, 2013). 
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Os níveis tóxicos são influenciados por determinados fatores, como frequência de 

exposição, duração de exposição e via de introdução da substância contaminada. Para tanto, é 

preciso conhecer o tipo de efeito produzido pela substância, a dose necessária para provocar o 

efeito e as características e informações sobre a exposição de um indivíduo a ela (LEITE; 

AMORIM, 2003, p. 45). 

A simultânea exposição a várias substâncias tóxicas pode alterar uma série de 

fatores que influem nos níveis tóxicos de cada uma delas de forma separada. Tem-se, 

portanto, que a resposta final aos tóxicos combinados tende a ser menor ou maior que a soma 

dos efeitos de cada um deles (LEITE; AMORIM, 2013, p. 46-71); assim, é factível: 

 

 Efeito aditivo – quando o efeito final é igual à soma dos efeitos de cada um dos 

agentes presentes (LEITE; AMORIM, 2003, 46); 

 Efeito sinérgico – quando o efeito final é maior que a soma dos efeitos de cada 

agente separadamente (LEITE; AMORIM, 2003, p. 51); 

 Potencialização – quando o efeito de um agente é aumentado se combinado 

com outro (LEITE; AMORIM, 2003, p. 63); 

 Antagonismo – quando o efeito de um agente é diminuído, inativado ou 

eliminado se combinado (LEITE; AMORIM, 2003, p. 66); 

 Reação idiossincrática – reação anormal a certos agentes tóxicos; o indivíduo 

pode apresentar uma reação adversa a doses extremamente baixas ou 

apresentar tolerância surpreendente a doses consideradas altas ou até letais 

(LEITE; AMORIM, 2003, p. 71); 

 Reação alérgica – reação adversa que ocorre após uma prévia sensibilização 

do organismo a um tóxico. Na primeira exposição o organismo, após 

incorporar a substância, produz anticorpos. Esses, ao atingirem uma 

determinada concentração no organismo, ficam disponíveis para provocar 

reações alérgicas no indivíduo, sempre que existir uma nova exposição àquele 

mesmo agente (LEITE; AMORIM, 2003, p. 71). 

 

Em Chasin e Lima (2010, p. 82), os riscos caracterizados pelos agrotóxicos 

podem ser assim classificados, ver quadro 2, a seguir. 
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Quadro 2 – Classificação de riscos com o uso de agrotóxicos 

Classificação Riscos 

Tempo de Exposição 

Intoxicação aguda – decorre de um único contato ou múltiplos contatos 

com o agente tóxico, num período de tempo aproximado de 24 horas. Os 

efeitos surgem de imediato ou no decorrer de alguns dias, no máximo até 

duas semanas após o contato. 

Intoxicação sobre aguda ou subcrônica – exposições repetidas a 

substâncias químicas. Denomina-se intoxicação sobre aguda quando há a 

exposição durante um período menor ou igual a um mês. Já para períodos 

entre 1 a 3 meses designa-se intoxicação subcrônica.  

Intoxicação crônica – efeito tóxico após exposição prolongada a doses 

cumulativas do toxicante, num período prolongado, geralmente maior de, 

no mínimo, três meses, chegando até a anos. 

Severidade 

Leve – são rapidamente reversíveis e desaparecem ao final da exposição.  

Moderada – quando os distúrbios são reversíveis e não suficientes para 

causarem danos.  

Severa – quando ocorrem mudanças irreversíveis severas para produzir 

lesões graves ou, até mesmo, morte. 

EPA 

Local aguda – danos sobre pele, membranas mucosas e olhos após 

exposição que pode variar entre segundos e horas. 

Sistêmica aguda – efeitos nos diversos sistemas orgânicos após a 

absorção de substâncias por diversas vias, com exposição de segundos a 

horas.  

Local crônica – efeitos sobre olhos e pele depois de repetidas exposições 

durante meses ou anos.  

Sistêmica crônica – efeitos nos sistemas orgânicos depois de repetidas 

exposições por diversas vias durante um longo período de tempo. 

Fonte: Chasin e Lima (2010, p. 82). 

 

Também é admitida a seguinte categorização de risco com o uso de agrotóxicos: 

 

 Desconhecida – quando os dados toxicológicos sobre a substância não são 

suficientes (CHASIN; LIMA, 2010, p. 87); 

 Imediata – acontece rapidamente após uma única exposição (CHASIN; LIMA, 

2010, p. 91); 

 Retardada – de forma rápida após um longo período de latência (CHASIN; 

LIMA, 2010, p. 91). 

 

Um dos pontos mais relevantes riscos, especialmente em se tratando de produtores 

rurais, está no fato de os agrotóxicos causarem problemas cancerígenos e, inclusive, a morte. 

A Internatinal Agency for Research on Cancer (IARC) cataloga o risco de 

contaminação conforme a evidência de carcinogenicidade: 
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Quadro 3 – Riscos, conforme evidência de carcinogenicidade 

Grupo 1 O agente é carcinogênico para humanos (evidências suficientes em humanos). 

Grupo 2A 
O agente é provavelmente carcinogênico para humanos (evidências limitadas em 

humanos e suficientes em experiências com animais). 

Grupo 2B 

O agente pode vir a ser carcinogênico para humanos (evidências inadequadas em 

humanos, porém suficientes em animais; ou evidências limitadas em humanos e 

insuficientes em animais). 

Grupo 3 Não pode ser classificado carcinogênico para humanos. 

Grupo 4 
O agente provavelmente não é carcinogênico para humanos (e evidências 

igualmente indicam que não é carcinogênico nos animais). 

Fonte: IARC (2015). 

 

Outros organismos internacionais como a UIC (United States Institute of Cancer) 

também classificam os agentes em termos de carcinogenicidade, parametrizando a prática em 

estudos e anotações próprias. 

Para Moraes, Sznelwar e Fernicola (2011, p. 70), o problema dos agrotóxicos está 

centrado na intoxicação, que é um processo causado por substâncias exógenas ou endógenas, 

que se caracteriza por desequilíbrio fisiológico, em consequência de mudanças bioquímicas 

no organismo. Tal processo é revelado por sintomas e sinais ou mediante dados laboratoriais, 

podendo ser desdobrado em quatro fases: exposição, toxicocinética, tóxico-dinâmica, clínica 

(CHASIN; LIMA, 2010, p. 92). Detalhadamente considerando: 

 

 Fase de exposição: quando as superfícies internas ou externas do organismo 

entram em contato com o agente tóxico. Importa considerar qual o meio de 

introdução, a frequência e o tempo da exposição; as propriedades físico-

químicas, a dose/concentração xenobiótico e a suscetibilidade pessoal 

(CHASIN; LIMA, 2010, p. 93); 

 Fase toxicocinética: abrange os processos da relação entre a disponibilidade 

química e a concentração do agente nos diferentes tecidos do organismo. 

Compreende a absorção, distribuição, o armazenamento, a biotransformação e 

excreção da substância química. As propriedades físico-químicas determinam o 

grau de acesso aos alvos, assim como a velocidade de sua eliminação 

CHASIN; LIMA, 2010, p. 93); 

 Fase tóxico-dinâmica: abrange a interação entre os sítios de ação e as 

moléculas do agente toxicante e, posteriormente, a alteração do equilíbrio 

homeostático (CHASIN; LIMA, 2010, p. 95); 

 Fase clínica: fase em que existem evidências de sintomas, sinais ou alterações 

patológicas facilmente detectáveis com diagnósticos, o que caracteriza efeitos 
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nocivos causados pela interação do toxicante com o organismo (CHASIN; 

LIMA, 2010, p. 97). 

 

1.4 Dados de Intoxicação de Trabalhadores Rurais  

 

Na atualidade, os homens passaram a crer e sentir-se seguros no fato de que a 

evolução tecnológica produz métodos de substituição quando a escassez de recursos naturais 

se encontra em extinção. Contudo, a tecnologia, invariavelmente, não é capaz de permitir uma 

melhor qualidade de vida, dada a duvidosa capacidade de manter o equilíbrio dos 

ecossistemas, estando apta somente a suprir algumas necessidades básicas da população. 

Nessa perspectiva, o processo de planejamento relacionado ao desenvolvimento 

das propriedades rurais justifica-se pelo surgimento de uma nova percepção local e global de 

futuro comum, sendo considerado que as políticas públicas e a participação da sociedade 

podem ser diretamente responsáveis pela evolução e transformação do meio social, 

econômico e ambiental. 

Soares e Porto (2010, p. 35) analisam que a aplicação de agrotóxicos por 

trabalhadores rurais requer procedimentos cautelosos e vários instrumentos que ajudem a 

impedir a intoxicação desses. A fiscalização é forte apenas em relação às vendas dos 

agrotóxicos. Infelizmente, quanto à correta forma de aplicação dos produtos, não existe 

vigilância eficaz nem meios suficientes de orientar os trabalhadores rurais. 

O Instituto Nacional do Câncer (INCA) critica a permissão, no Brasil, de 

agrotóxicos já banidos em outros países, a exemplo do glofosato, um dos herbicidas mais 

comuns nas lavouras brasileiras, abalizado como um provável causador de câncer. 

A grande exposição aos agrotóxicos afeta, sobretudo, o sistema nervoso central e 

periférico dos trabalhadores; em muitos casos, a intoxicação é tão elevada ao ponto de colocar 

em risco a vida dessas pessoas. No entanto, os riscos não se limitam apenas às pessoas do 

campo que utilizam esses produtos, mas, também, os mananciais de água, o solo e os 

alimentos podem apresentar resíduos tóxicos.  

A utilização de agrotóxicos pelas propriedades rurais tem sido alvo de constantes 

debates, a fim de assegurar que seu consumo seja realizado de maneira consciente e 

responsável, garantindo o bem-estar dos trabalhadores, dos consumidores dos alimentos e, 

ainda, a preservação ambiental, indispensável para o alcance de maior qualidade de vida. 
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Campiolo e Silva (2006, p. 28) argumentam que os métodos adotados na cultura 

dos alimentos contêm relação direta com a saúde dos consumidores, já que afetam a qualidade 

do solo, prejudicando o equilíbrio da produção e interferindo na vida dos consumidores. 

Conforme relata Newman (1978, p. 18), de modo geral, a utilização de 

agrotóxicos, entretanto, oferece alguns benefícios para a propriedade rural; são eles:  

 

1) o incremento da produção das safras; 

2) o alcance da qualidade nas atividades de produção; 

3) a diminuição dos custos com mão de obra e energia nas atividades agrícolas. 

 

Já Soares e Porto (2010, p. 01) ressaltam que “[...] nos dias atuais, essa bandeira 

ainda é amplamente compartilhada por agricultores, embora, cada vez mais, a sociedade 

discuta os sérios impactos socioambientais e sanitários, principalmente nos países 

periféricos”.  

Os referidos autores ainda pontuam: 

 

O uso dos agrotóxicos é um caso típico de externalidade negativa, onde um 

ou mais produtores são as fontes, e um ou mais indivíduos são os receptores 

das externalidades. Um produtor agrícola, ao tomar uma decisão quanto à 

quantidade a aplicar de um produto, faz a avaliação em relação à 

produtividade marginal e o custo marginal privado de utilizá-lo. Entretanto, 

esse pode não ser o melhor resultado numa perspectiva de bem-estar social e 

mesmo individual no longo prazo, pois o custo marginal ou benefício 

marginal individual pode desprezar efeitos para a saúde humana e dos 

ecossistemas, assim como os impactos destes para o sistema de saúde e a 

sociedade como um todo. Assim, se por um lado o custo marginal do uso de 

agrotóxicos pelo agricultor inclui itens tal como o preço do insumo, o custo 

do trabalho do aplicador e o material usado na aplicação, por outro lado, não 

inclui os danos à fauna e flora, à qualidade da água e do solo e à saúde 

humana (SOARES; PORTO, 2010, p. 03). 

 

O emprego de agrotóxicos sem acompanhamento de um profissional 

especializado, sem o entendimento das técnicas recomendadas, sem o uso de equipamentos e 

roupas adequadas pode causar malefícios tanto à saúde humana (do trabalhador) quanto aos 

recursos naturais.  

Soares (2011, p. 19), por seu turno, ponderando quanto aos perigos do uso de 

agrotóxicos, afirma que, é preciso ler corretamente as instruções de aplicação de cada 

produto, assim como o nível de toxidade apresentado ao ser humano. Fazendo isso, observa-

se que certos cuidados são essenciais como é o caso do uso de luvas, de máscaras respiratórias 

e roupas adequadas, incluindo os calçados.  
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Aos trabalhadores que estão em contato constantemente com os agrotóxicos, 

sugere-se a realização de consultas médicas e avaliações neurológicas periodicamente, além 

de testes de avaliação do nível de colinesterase gerados pela exposição desses produtos.  

Quando a intoxicação é aguda, os cuidados devem vir imediatamente devido ao 

risco de morte do paciente, mas as intoxicações periódicas, que vão se acumulando com o 

passar do tempo, apresentam distúrbios de comportamentos e doenças mais graves ao sistema 

nervoso. 

Assis (2013, p. 32) destaca que alguns produtores estão encontrando na 

agricultura orgânica, que não apresenta uso de agrotóxicos, uma alternativa para não colocar 

em risco a saúde dos trabalhadores rurais e dos consumidores, disponibilizando produtos 

naturais, sem resíduos químicos e sem causar impacto ao meio ambiente. Esses produtos 

podem ser encontrados, regularmente, em supermercados e feiras livres. 

É fato que a legislação brasileira não permite que o agricultor desenvolva as 

atividades que bem desejar em sua propriedade, cumprindo sua função social, prevista no 

artigo 5º, XXIII, da Constituição Federal de 1988. É importante salientar que a utilização das 

terras deve cumprir normas e leis responsáveis por garantir o bem-estar da sociedade.  

Sobre o assunto, Zanoti realça: 

 

Nesse sentido, cabe ao Poder Público definir, como norma geral, qual é a 

função social que as propriedades urbanas e rurais devem satisfazer, para que 

o processo de urbanização atenda às expectativas de qualidade de vida 

formuladas pela maioria. É óbvio que essa interferência do Poder Público -- 

órgão regulador dos interesses público e privado -- pode afetar os interesses 

econômicos destes últimos, pois a busca da ‘função social’ da propriedade, 

perseguida pelo mesmo Poder Público, pode não coincidir com a busca da 

‘função econômica’, objetivada pelo proprietário (ZANOTI, 2014, p. 03). 

 

Contudo, para colocar em prática sua função social, a propriedade deve ser 

cuidada e manejada de acordo com as leis ambientais, preservando o meio-ambiente e 

respeitando a sociedade em geral, assim como os trabalhadores. Faz-se necessária a imposição 

de limitações do direito de propriedade em torno do emprego de agrotóxico, a fim de 

salvaguardar o meio ambiente ecologicamente equilibrado e a preservação da saúde dos 

trabalhadores.  

É preciso ressaltar que a educação ambiental no agronegócio surge como algo 

capaz de transformar ações incorretas em atividades que visem ao desenvolvimento, à 

preservação e à melhoria da qualidade de vida da sociedade. 
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De sua parte, Cascino consigna que: 

 

A educação ambiental deve tratar das questões globais críticas, suas causas e 

inter-relações em uma perspectiva sistêmica, em seu contexto social e 

histórico. Aspectos primordiais relacionados com o desenvolvimento e o 

meio ambiente, tais como população, saúde, paz, direitos humanos, 

democracia, fome, degradação da flora e da fauna, devem ser abordados 

dessa maneira (CASCINO, 2009, p. 45). 

 

Tais ações levam a população a se relacionar entre si e também com o meio 

ambiente em harmonia, evitando problemas ambientais e prezando pelos ecossistemas 

naturais.  

Observa-se que, hodiernamente, existe a necessidade de expandir os meios de 

comunicação, assim como o acesso aos mesmos, tencionando fortalecer o papel indutivo das 

políticas públicas em função da Educação Ambiental voltada para os produtores rurais, já que 

os conteúdos de natureza educacionais são considerados importantes fontes de medidas que 

podem transformar o quadro atual de degradação do meio ambiente.  

Para Pádua e Tabanez (2008, p. 61), a educação ambiental propicia o aumento de 

conhecimentos, como a transformação dos valores que contribuem para o aperfeiçoamento de 

atividades que interagem entre si, proporcionando a harmonia e o equilíbrio entre a utilização 

dos recursos naturais e as necessidades dos seres humanos, conforme dispõe a Lei n.: 9.795, 

de 27 de abril de 1999. 

 

O ideal de sustentabilidade apoiado nos princípios agroecológicos exige que 

todos os atores envolvidos na atividade rural vejam o papel da extensão 

como um processo de construção social e não simplesmente como a 

aplicação de algumas poucas tecnologias industriais geradoras de 

dependência e de externalidades negativas. Assim, o surgimento desta nova 

Extensão Rural Agroecológica se constitui num esforço de intervenção 

planejada, para o estabelecimento de estratégias de desenvolvimento rural 

sustentável, com ênfase na participação popular, na agricultura familiar e nos 

princípios da agroecologia, como orientação para a promoção de estilos de 

agricultura socioambiental e economicamente sustentáveis (FARIA, 2010, p. 

106-107). 

 

Observa-se que os produtores rurais modernizaram suas propriedades, 

representando um intenso avanço na produtividade, antes primitiva e precária. Nessa 

trajetória, no entanto, passaram a recorrer a grandes quantidades de agrotóxicos, sem a 

preocupação de preservar os recursos naturais, muito menos a saúde dos trabalhadores. 
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Assim, conforme Miranda (2009, p. 55), para alcançar a sustentabilidade do 

agronegócio, esses produtores necessitariam seguir alguns princípios, dentre eles: 

 

 respeitar os limites da natureza e valorizar o conhecimento das práticas 

realizadas pelos trabalhadores, assim como suas habilidades, mantendo o 

consumidor integrado com essas atividades; 

 a relação entre produtor e o solo utilizado deve ser diretamente interligada, 

valorizando suas características; 

 a área de produção deve estar sempre preparada para a inovação das técnicas 

de cultivo; 

 deve haver interação de produtores e especialistas agrícolas para manter a 

integridade do sistema de produção e o desenvolvimento de novos métodos de 

cultivo que colaborem para o crescimento do consumo; 

 a tecnologia deve ser apoiada para participar dessa cultura, levando em 

consideração os limites ecológicos dessa produção. 
 

 

É importante afirmar que, em meio ao descaso, existem produtores rurais que 

possuem a natureza como sua aliada, observando-a, aprendendo e respeitando seu tempo, seus 

limites e seus ciclos, enfrentando os obstáculos impostos pelos elementos do meio ambiente. 

Esses trabalhadores têm como função cultivar produtos, respeitando os limites naturais, 

produzindo economicamente e preservando o meio ambiente. 

A sustentabilidade em propriedades rurais, sobretudo na penosa atividade 

desenvolvida no plantio da cana de açúcar, oferece vantagens não apenas para a natureza, 

mas, também, para a sociedade e para os produtores rurais, razão pela qual a educação 

ambiental incentiva a visão de que os agricultores devem preocupar-se com o cumprimento da 

lei e com a preservação do meio ambiente de modo a melhorar a qualidade de vida global e a 

saúde de seus trabalhadores, permitindo, pois, que se atinja o ODS nº 2 (Objetivo do 

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas), no sentido de promover a agricultura 

sustentável. 
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CAPÍTULO 2 – VULNERABILIDADE DO TRABALHADOR RURAL 

 

2.1 Evolução das Normas Trabalhistas 

 

O País, até meados do século XX, era um território essencialmente agrícola. Esse 

fato, entretanto, não foi suficiente para despertar o interesse dos legisladores na elaboração de 

normas reguladoras das relações trabalhistas oriundas do meio rural, tal qual aconteceu com o 

trabalhador urbano. 

Erivaldo Moreira Barbosa e Hélio Santa Cruz de Almeida Júnior (2012, p. 58) 

constatam que, no período colonialista e imperial, o escravo era o trabalhador rural; já na 

República, a riqueza do campo era produzida pela mão de obra do trabalhador rural livre, mas 

despossuído dos meios de produção, vivendo em situação de semiescravidão.  

A Lei de Terras nº 601, aprovada em 1850, foi a primeira a tratar da aquisição de 

terras devolutas do Império. Vedou a possibilidade de obtenção destas por outro título senão 

pela compra, extinguindo a alternativa de cessão pelo rei aos agricultores, como se 

evidenciava no Brasil Colonial
7
. 

Segundo Barbosa e Almeida Júnior (2012 p. 64), referida legislação visava a “[...] 

criar facilidades aos oligárquicos rurais, impedindo que pessoas menos abastadas 

economicamente – o trabalhador rural – adquirisse o domínio de terras, haja vista o grau de 

dificuldade estabelecida para sua obtenção, era uma parte do processo de expulsão”.  

A ideia abolicionista chegou ao Brasil em meados do século XIX, cedendo às 

pressões da Inglaterra; em 1850, foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que acabava com o 

tráfico negreiro, momento em que, concomitantente, foi aprovada a Lei de Terras no Brasil. 

A necessidade de substituição da mão de obra escrava se alarmava, tornando-se 

cada vez mais próxima dos latifundiários. A Lei n.: 601, de 1850 beneficiava os grandes 

produtores de café, vez que, com os ideais abolicionistas se aproximando do Brasil, seria 

necessário assegurar que os imigrantes vindos da Europa, para substituir a mão de obra 

escrava, não tivessem o direito de adquirir a terra por cessão do rei, por intermédio do 

instituto da sesmaria. Assim, os imigrantes pobres não teriam condições de adquirir suas 

                                                        
7
 Informações adicionais disponíveis em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L0601-1850.htm>. Acesso 

em: 17 abr. 2017. 
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terras e seriam obrigados a trabalhar para os senhores do café, mediante o instituto do 

colonato
8
 (MARTINS, 1981, p. 86). 

O final do século XIX foi marcado por dois contextos que influenciaram as 

relações de trabalho no Brasil: o primeiro deles foi Abolição da Escravatura, pela Lei Imperial 

nº 3.353, sancionada em 13 de maio de 1888; já o segundo foi a chegada dos imigrantes 

europeus para suprir a lacuna de mão de obra deixada pelo fim da escravidão.  

Augusto Ribeiro Garcia (2012, p. 202) aponta que, “[...] mesmo sendo 

agricultores profissionais, os imigrantes começaram a contratar os nativos para ajuda-los em 

suas lavouras”. 

Assim, a Lei de Terras impossibilitava aos imigrantes a aquisição de terras por 

cessão do rei, obrigando-os a trabalhar na modalidade de colonato, recebendo pagamento 

proporcional aos pés de café entregues para serem cuidados. Os colonos recebiam um a 

espécie de gratificação, de acordo com a quantidade de café colhida (SILVA, 1996, p. 179). 

Os donos das terras permitiam que os colonos cultivassem produtos de 

subsistência entre os cafezais, com o direito de dispor livremente do espaço, inclusive 

vendendo a produção excedente. 

A forma de mão de obra no meio rural e a relação de trabalho no Brasil 

transformaram-se com o passar do tempo. No período colonial e imperial, o trabalho era 

escravo; enquanto no início da República, transferiu-se para o colonato. 

Elisabeth Maniglia realça que a legislação brasileira não se preocupou com a 

realidade dos fatos sociais decorrentes do progresso econômico, uma vez que não observou o 

cotidiano, carreado de ebulições sociais, deixando de cobrar do Estado uma proteção básica 

ao ser humano trabalhador, mediante a edição de normas que garantissem o bem-estar, a 

segurança e a estabilidade das relações jurídicas no âmbito das atividades rurais (MANIGLIA, 

2000, p. 115). 

Dessa forma, as relações de trabalho eram disciplinadas na legislação esparsa e, a 

partir de 1916, com a promulgação do Código Civil, houve alguma regulamentação do 

trabalho realizado no campo, como a locação de serviços, a empreitada e a parceria rural, 

respectivamente, nos artigos 1.216 a 1.236, 1.237 a 1.247 e 1.410 a 1.423.  

O trabalhador rural ficou à margem do processo de organização do mercado de 

trabalho instituído entre 1930 e 1945. E a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) afastou 

os rurícolas de seu âmbito de proteção, quando, em seu art. 7
o
, alínea b, estabeleceu: 

                                                        
8
 O sistema de colonato consistia no arrendamento de terra a trabalhadores livres denominados colonos, que 
adquiriam o direito de cultivar a terra e, em contrapartida, cediam parte da sua colheita ao dono da terra; estes 
ainda trabalhavam alguns dias da semana, gratuitamente, nas plantações do senhorio (MARTINS, 1981, p. 86). 
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Art. 7º. Os preceitos constantes da presente Consolidação, salvo quando for, 

em cada caso, expressamente determinado em contrário, não se aplicam:  

[...] 

b) aos trabalhadores rurais, assim considerados aqueles que, exercendo 

funções diretamente ligadas à agricultura e pecuária, não sejam empregados 

em atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos trabalhos ou 

pela finalidade de suas operações, se classifiquem como industriais ou 

comerciais. 

 

Amauri Mascaro Nascimento pondera, com acerto, que “[...] o direito do trabalho 

getulista não foi um direito para o trabalhador rural” (NASCIMENTO, 1995, p. 1307). 

Para Alice Monteiro de Barros, inobstante a CLT não estender seu campo de 

atuação aos rurícolas, suas normas, com o passar do tempo, foram adaptadas no sentido de 

assegurar-lhes alguns direitos (BARROS, 2007, p. 394). 

Tome-se como exemplo o art. 76 da CLT, que assegura a contraprestação mínima 

devida e paga, diretamente pelo empregador, a todo o trabalhador, inclusive ao rural, 

garantindo as necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte.  

Timidamente, a Constituição Federal de 1946 avançou na instituição de garantias 

trabalhistas, fazendo menção à indenização ao trabalhador despedido, em seu artigo 157, XII, 

bem como referenciando a justiça social e o valor do trabalho humano no artigo 145, segundo 

o qual “[...] a ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da justiça social, 

conciliando a liberdade de iniciativa com a valorização do trabalho humano” 
9
. 

Em sequencia, editou-se a Lei nº 605, de 05 de janeiro de 1949, que instituiu o 

descanso semanal remunerado no âmbito do labor rurícola, ampliando, mesmo que 

sutilmente, os direitos dos campesinos
10

. 

Em uma evolução paulatina, a Lei 4.090, de 13 de julho de 1962, designou a 

obrigatoriedade do pagamento do 13º salário aos rurícolas e o pagamento proporcional nos 

casos de dispensa ou extinção do contrato de safra
11

. 

A regulamentação dos trabalhadores rurais, efetivamente, se deu apenas em 1963, 

com o Estatuto do Trabalhador Rural (Lei nº 4.214/1963), atribuindo a estes alguns direitos já 

                                                        
9
 Mais informações disponíveis em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm>. 

Acesso em: 17 abr.  2017. 
10

 Mais informações disponíveis em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L0605.htm>. Acesso em: 17 abr. 

2017. 
11

 Mais informações disponíveis em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4090.htm>. Acesso em: 17 abr. 

2017. 
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facultados ao trabalhador urbano. Essa regulamentação concedeu, em seu artigo 175, a 

imprescritibilidade de suas pretensões durante o período de vigência do pacto laboral
12

. 

A Lei ora descrita proporcionou vários direitos aos trabalhadores rurais até então 

esquecidos. No artigo 11, preceituou a obrigatoriedade da Carteira Profissional para o 

exercício do trabalho no campo. 

O artigo 25 regulamentou a limitação da jornada em oito horas diárias e a 

concessão de intervalo em jornadas superiores a seis horas seguidas. 

Já o parágrafo segundo do artigo 26 concedeu o direito ao pagamento de 25% do 

valor da hora normal, nos casos de trabalho acima da oitava hora não compensada, inclusive 

em caso de trabalho noturno.  

O direito a férias, aviso prévio, repouso semanal remunerado e a estabilidade em 

caso de mais de dez anos prestando serviços no mesmo estabelecimento ficou preconizado 

nos Capítulos IV e V do mesmo dispositivo legal. 

A prescrição conduzida pela Lei nº 4.214/1963 foi apenas a bienal (artigo 175). 

Assim, o trabalhador rural tem o prazo de dois anos contados do fim da relação de emprego 

para pleitear qualquer verba advinda do contrato de trabalho rural, cuja prescrição não se 

operava antes dessa lei.  

Sobreleva diferenciar que aos trabalhadores urbanos também se aplica a 

prescrição bienal para propositura de pleitos advindos da relação trabalhista, porém os títulos 

possuem a prescrição quinquenal, a contar do ajuizamento da ação. 

Atualmente, o prazo prescricional tanto do trabalhador rural quanto do urbano 

obedece ao mesmo tratamento jurídico, a teor disposto pela EC 28/2000
13

. 

O Funrural (Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural), destinado 

ao custeio da prestação de assistência médico-social ao trabalhador e a seus familiares, foi 

criado por intermédio da mencionada Lei nº 4.214/1963, artigo 157, que circunscrevia o 

pagamento de 1% do valor dos produtos agropecuários, devendo ser recolhido pelo produtor, 

quando da primeira operação, ao Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários 

(IAPI) 
14

. 

O encargo de arrecadação e administração do Funrural, todavia, ficou sob 

administração do IAPI, situação que impediu a aquisição de personalidade própria do Fundo.  

                                                        
12 

Informações disponíveis em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4214.htm>. Acesso em: 

17 abr. 2017. 
13

 Informações disponíveis em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc28.htm>. 

Acesso em: 17 abr. 2017. 
14 

Informações Disponíveis em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4214.htm>. Acesso em: 

17 abr. 2017. 
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Observa-se, então, que o trabalhador rural ainda tinha um sistema de proteção 

diferenciado em relação aos trabalhadores urbanos. Há uma série de alterações posteriores, 

restringindo o plano de ação da Previdência Social, referente ao trabalhador rural, até a 

promulgação da Lei Complementar 11, de 25 de maio de 1971, que instituiu o Programa de 

Assistência ao Trabalhador Rural (ProRural), nova tentativa de solucionar o problema da 

proteção social dos trabalhadores rurais, que passou a ser administrado pelo Funrural
15

. 

O ProRural prevê aposentadoria por idade e por invalidez, pensão e auxílio 

funeral, bem como serviços sociais, e apresenta o Funrural como seu órgão gestor.  

Diante da pouca capacidade intelectual, o trabalhador rural encarava com 

resignação a diferenciação do tratamento recebido em relação ao trabalhador urbano. Com 

isso, foi preterido em quase todas as leis sociais da Primeira República, excluído das leis do 

trabalho que se decretaram na Segunda República e continuou marginalizado na CLT, em 

1945. 

Augusto Ribeiro Garcia (2012, p. 204), fazendo um paralelo entre os 

trabalhadores urbanos e rurais e suas respectivas lutas por melhores condições laborais no 

curso da história, destaca que: 

 

O meio urbano é onde se concentrava uma maior massa de trabalhadores e 

oferecia melhores condições de organização. Por ter mais acesso às 

informações e à circulação de ideias em todo o mundo civilizado, os 

trabalhadores urbanos tinham maiores condições de organização. Isso, 

porém, não ocorria com os trabalhadores rurais. Principalmente, nas regiões 

longínquas, onde não havia acesso aos rádios e aos jornais.  

  

A Lei nº 5.889, de 08 de junho de 1973, revogou o Estatuto do Trabalhador Rural 

(ETR) e proporcionou ao trabalhador rural direitos negados por muito tempo, concedendo a 

possibilidade de inscrição no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e o direito à 

percepção de adicional noturno, a um dia de folga em casos de despedida imotivada, a 

intervalos nas jornadas acima de seis horas, respeitados os usos e costumes da região, ao 

descanso de, no mínimo, onze horas consecutivas entre duas jornadas de trabalho
16

. 

Aos empregados rurais são aplicados os dispositivos constantes na Lei nº 

5.889/1973 e no Decreto nº 73.626/1974. É consagrada a CLT apenas em caráter supletivo, 

em relação aos direitos constitucionalmente assegurados ou contratualmente outorgados, mas 

não regulados pela referida Lei. Dessa forma, a aplicação subsidiária da CLT e de outros 

diplomas laborais genéricos é instituída, expressamente, pelo art. 1º da Lei nº 5.889/1973. 

                                                        
15

 Mais informações disponíveis em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp11.htm>. Acesso em: 
17 abr. 2017. 
16

 Mais informações disponíveis em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5889.htm>. Acesso em: 17 
abr. 2017. 
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A Constituição Federal de 1988 apresentou uma paridade de direitos entre os 

trabalhadores rurais e urbanos, quando, em seu art. 7º, dispôs que “[...] são direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social 

[...]”. Dessa forma, a referida Carta Política legitimou a igualdade de direitos entre os dois 

segmentos empregatícios do país
17

. 

No entanto, não conseguiu igualar a percepção de direitos pelos trabalhadores 

rurais, tendo em vista o baixo grau de instrução destes e a falta de conhecimento das leis que 

lhes respaldavam, conforme explanado anteriormente. 

Apesar dessa aparente igualdade de direitos, o trabalhador rural, portanto, ainda 

hoje, fica à margem de conhecimento de seus reais direitos. Isso porque muitos não foram 

alfabetizados, aceitando e acatando as normas advindas do empregador, mesmo que essas 

condições lhes tolham o direito de viver com saúde e dignidade. 

Os adicionais de insalubridade e periculosidade foram estendidos aos 

trabalhadores rurais com o advento da Carta Magna, em seu art. 7º, inciso XXIII. Todos os 

outros direitos reconhecidos ao trabalhador urbano passaram a incidir nas relações trabalhistas 

dos rurícolas. O art. 8º, que faz referência aos direitos coletivos dos trabalhadores, preconizou 

a liberdade de associação e sindical, e o direito de greve. 

A consagração do instituto do sindicalismo, com a possibilidade de sua livre 

criação e administração sem qualquer dependência direta com o Ministério do Trabalho e 

Emprego, também representou um avanço na tutela dos direitos do empregador rural (inciso I 

do art. 7º).  

Além disso, a CF/1988 garantiu aos trabalhadores rurais programa de proteção 

social universalista e de inclusão, com base nos princípios de cidadania e igualdade.  

Com a promulgação das Leis n
os

 8.212 e 8.213, em 24 de julho de 1991, que 

dispõe, respectivamente, sobre a organização da Seguridade Social e institui o Plano de 

Custeio e sobre os Planos de Benefício da Previdência Social, restou ratificado que todo o 

grupo familiar envolvido na produção rural (marido, mulher e filhos maiores de 16 anos) 

obtivesse acesso ao conjunto de benefícios da Previdência Social
18

. 

                                                        
17

 Informações disponíveis em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>.  
Acesso em: 17 abr. 2017. 

18
Informações disponíveis em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm> e 

<http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/leis/L8213cons.htm>. Acesso em: 17 abr. 2017. 
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A Lei 8.213/91 prevê, expressamente, em seu art. 138, a extinção do regime 

Previdenciário instituído pela LC 11/1971. Nesse sentido, não ficam dúvidas de que o 

Funrural sequer foi recepcionado pela Constituição Federal 1988.  

A Carta Magna de 1988 instituiu um sistema único Previdenciário para o 

trabalhador urbano e rural; seu artigo 194 determinou ao Público e à sociedade, sem qualquer 

distinção, agir de forma integrada para garantir os direitos relativos à saúde, à Previdência 

Social e à Assistência Social. 

Dessa forma, a Previdência Social ganhou contornos constitucionais com 

unicidade e uniformidade, sem distinção daquela destinada aos trabalhadores urbanos ou 

rurais.  

A Constituição Federal de 1988, pois, declarou a igualdade do sistema 

previdenciário dos trabalhadores urbanos e rurais, proibindo quaisquer normas 

diferenciadoras. 

Com isso, os trabalhadores rurais, que antes tinham direito apenas à aposentadoria 

e pensão por morte, passam a receber as mesmas gratificações pagas aos trabalhadores 

urbanos, dentre outros: o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e salário-maternidade. 

Avanço igualmente importante foi a equiparação do piso previdenciário atribuído 

pela Constituição, no valor de um salário mínimo, equiparando os valores dos benefícios 

mínimos rurais e urbanos. Antes da promulgação da CF/1988, o maior provento na área rural 

era de meio salário-mínimo. A pensão por morte era menor ainda, representando somente um 

terço do salário-mínimo. 

Algumas peculiaridades diferenciam os trabalhadores urbanos e rurais, a exemplo 

do intervalo intrajornada. Para os rurícolas, a concessão do descanso intrajornada não está 

fixado em lei. O Decreto nº 73.626/1974 regulamentou apenas o limite mínimo, deixando a 

solução para ser dirimida, levando em conta os usos e costumes da região. 

O trabalho noturno também tem regulamentação diferenciada quando tratamos de 

trabalhadores urbanos e rurais; portanto, para os campesinos, considera-se noturno o trabalho 

rural realizado das 20 horas às 4 horas da manhã, no caso da pecuária, e das 21 horas às 5 

horas, no caso da lavoura, sendo seu adicional, como já apurado, de 25% sobre a remuneração 

normal do trabalhador. 

A prescrição aplicável ao rurícola, hoje em dia, não apresenta maiores 

controvérsias. Antes da EC 28/2000, a prescrição do rurícola era apenas a bienal; não havia 

limitação da exigibilidade da pretensão aos últimos cinco anos anteriores à data do 

ajuizamento da ação. 
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2.2 Caracterização de Empregado e Empregador Rural 

 

A definição atual de empregado rural, definida pela Lei nº 5.889, de 08 de junho 

de 1973, não difere muito daquela instituída pelo Estatuto do Trabalhador Rural, Lei nº 4.214, 

de 02 de março de 1963, que, em seu artigo 2º, conceitua trabalhador rural enquanto “Toda 

pessoa física que presta serviços a empregador rural, em propriedade rural ou prédio rústico, 

mediante salário pago em dinheiro ou in natura, ou parte in natura e parte em dinheiro”. 

Já para Nascimento (2007 p. 60): 

 

Trabalho rural é toda atividade desempenhada em propriedade rural com fins 

lucrativos, ou, em prédio rústico destinado à exploração agrícola, pecuária, 

extrativa ou agroindustrial, mesmo estando localizado em perímetro urbano, 

mas com atividade utilizada em agroeconomia. 

 

Ademais, a comentada Lei nº 5.889 delibera, ainda, sobre as normas reguladoras 

do trabalho rural, explanando a designação atual do rurícola, revogando a legislação anterior e 

assemelhando suas características à do empregado urbano, segundo o teor especificado no art. 

3º da CLT. Logo, a formulação, estatuída no art. 2º da Lei em pauta, compreende empregado 

rural toda a pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de 

natureza não eventual a empregador rural, sob a dependência deste e mediante salário. 

A seu turno, a Convenção nº 141 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

aprovada na 60ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho (Genebra, Suíça, 1975), 

que entrou em vigor, no plano internacional, em novembro de 1977 e, no âmbito interno, em 

1995, com o Decreto nº 1703, contempla a acepção de trabalhador rural em seu artigo 2º: 

 

Abrange todas as pessoas dedicadas, nas regiões rurais, a tarefas agrícolas ou 

artesanais ou a ocupações similares ou conexas, tanto se trata de assalariados 

como, ressalvadas as disposições do parágrafo 2 deste artigo, de pessoas que 

trabalhem por conta própria, como arrendatários, parceiros e pequenos 

proprietários. 

 

Sobre o empregador rural, a legislação considera-o enquanto “[...] pessoa física ou 

jurídica, proprietária ou não, que explore atividade agroeconômica, em caráter permanente ou 

temporário, diretamente ou por meio de prepostos e com auxílios de empregados” (art. 3º da 
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Lei nº 5.889/73). Saliente-se, segundo Nascimento (2007, p. 22), que essa condição inclui, 

também, a exploração industrial em estabelecimento agrário
19

. 

Desse modo, a configuração da relação de emprego rural exige, além dos 

requisitos constantes no art. 3º da CLT (pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, 

onerosidade e subordinação), a prestação de serviços a empregador rural, assim considerado 

todo aquele que exerce atividade agroeconômica. 

Maurício Godinho Delgado depreende que, sendo rural a empresa, rurícolas serão 

seus empregados que laborem no campo, mesmo que não realizando atividades tipicamente 

rurais; em contrapartida, não sendo rurícola a empresa, também não serão considerados 

trabalhadores do campo seus empregados (DELGADO, 2016, p. 435). 

Porém, tal enquadramento não é tão simples quanto parece. As dificuldades nessa 

ação são evidentes em virtude da multiplicidade de combinações existentes no seguimento 

agroeconômico. Na perspectiva de Maurício Godinho Delgado, 

 

[...] tais dificuldades práticas recomendam o uso, pelo profissional do 

Direito, de instrumental metodológico já consagrado, avaliador das 

circunstâncias envolvidas no caso concreto, em auxilio à sua operação de 

subsunção do fato ao modelo jurídico previsto pela Lei nº 5.889/73. Por 

exemplo, o critério enfatizador da localização do estabelecimento (imóvel 

rural ou prédio rustico, em contraponto a imóvel nitidamente urbano); a seu 

lado, o critério que afere a intensidade ou preponderância da atividade 

(agropecuária versus industrial/comercial); também o critério aferidor da 

principalidade em contraponto com a acessoriedade da dinâmica examinada; 

até mesmo o critério que examina o caráter do procedimento 

industrial/comercial utilizado pelo estabelecimento, mantendo como 

agroeconômico certo tipo de operação rudimentar, rústica, que não agregue, 

de modo significativo, a sofisticação tecnológica da indústria ou do comércio 

(sem prejuízo de operações industriais ou comerciais sofisticadas também se 

enquadrarem no conjunto agroeconômico, em virtude da presença dos 

demais elementos conducentes a tal enquadramento).  

É claro que nenhum destes critérios tem valor absoluto, sendo apenas 

instrumentos auxiliares às funções de interpretação e aplicação do tipo 

jurídico da Lei de Trabalho Rural (nº 5.889/73) (DELGADO, p. 438-439). 

 

Segundo Elisabete Maniglia, a identificação do trabalhador rural sempre foi 

permeada por dúvidas em ambos os panoramas, seja ele o jurídico ou sociológico, sem clareza 

em seu conceito (MANIGLIA, 2000, p. 48). 

                                                        
19

 Consideram-se como exploração industrial em estabelecimento agrário as atividades que abrangem o primeiro 

tratamento dos produtos agrários “in natura”, sem transformá-los em sua natureza, tais como: Grupo 

Econômico ou Financeiro – Solidariedade (NASCIMENTO, 2007). 



38 

 

O conceito de empregado rural, destarte, está ligado ao de empregador rural. 

Significa dizer que, primeiramente, é fundamental se investigar a atividade patronal para que, 

assim, se possa certificar se o trabalhador é, ou não, um rurícola. 

 Nesse sentido, Marcio Túlio Viana assevera que o que importa mesmo é a 

natureza da atividade empresarial: será rurícola o lavrador que cultiva uma horta em pleno 

centro de São Paulo; e urbano o empregado de um armazém no mais perdido dos sertões 

(VIANA, 2007, p. 1334). 

Nas palavras de Ricardo Resende, o empregado será rural (também chamado 

rurícola) sempre que seu empregador se dedique a explorar, com a finalidade econômica 

(visando ao lucro), atividade rural (RESENDE, 2014, p. 263). 

Por atividade agroeconômica, a Lei nº 5.889/1973 a define e o Decreto nº 

73.626/1974 esclarece sua abrangência conceitual: 

 

Art. 2º Considera-se empregador rural, para efeitos deste Regulamento, a 

pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que explore atividade 

agroeconômica, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou 

através de prepostos e com auxílio de empregados. 

[...] 

§ 3º Inclui-se na atividade econômica referida no caput deste art. a 

exploração industrial em estabelecimento agrário. 

§ 4º Consideram-se como exploração industrial em estabelecimento agrário, 

para os fins do parágrafo anterior, as atividades que compreendem o 

primeiro tratamento dos produtos in natura sem transformá-los em sua 

natureza, tais como: 

I – O beneficiamento, a primeira modificação e o preparo dos produtos 

agropecuários e hortigranjeiros e das matérias-primas de origem animal ou 

vegetal para posterior venda ou industrialização. 

(...) 

§ 5° Para os fins previstos no § 3° não será considerada indústria rural aquela 

que, operando a primeira transformação do produto agrário, altere a sua 

natureza, retirando-lhe a condição de matéria-prima. 

 

A propósito, Gustavo Felipe Barbosa Garcia considera indústria rural aquela em 

que o produto agrário recebe o primeiro tratamento, desde que não ocorra a transformação de 

sua natureza (GARCIA, 2010, p. 236). 

Registre-se que, conforme o § 5º, do art. 2º, do Decreto ora mencionado, não será 

considerada indústria rural aquela que, operando a primeira transformação do produto agrário, 

altere sua natureza, retirando-lhe a condição de matéria-prima. 

Sobre o tema, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) firmou o entendimento de 

que os trabalhadores no exercício da função de plantio, corte de árvores e na atividade de 
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reflorestamento são considerados rurícolas, nas disposições da OJ 38 da SDI-1 do TST, cuja 

redação segue: 

 

OJ-SDI1-38. Empregado que exerce atividade rural. Empresa de 

reflorestamento. Prescrição própria do rurícola (Lei 5.889/1973, art. 10 do 

Decreto 73.626/1974, art. 2º, § 4º) (inserido dispositivo). DEJT divulgado 

em 16, 17 e 18 de novembro de 2010. 

O empregado que trabalha em empresa de reflorestamento, cuja atividade 

está diretamente ligada ao manuseio da terra e de matéria-prima, é rurícola e 

não industriário, nos termos do Decreto 73.626, de 12/2/1974, art. 2º, § 4, 

pouco importando que o fruto de seu trabalho seja destinado à indústria. 

Assim, aplica-se a prescrição própria dos rurícolas aos direitos desses 

empregados. 

 

Novamente sob o prisma de Maurício Godinho Delgado (2016, p. 440), a OJ 38 

da SDI-I, por exceção, adota, para o enquadramento do empregado, a preponderância de sua 

atividade na empresa, ou seja, sendo tal atividade ligada ao manuseio de terra, será o 

empregado considerado rural, porém, os demais serão tidos como industriários, em 

conformidade com o Decreto nº 73.626/1974. 

O TST, todavia, interpretou e passou a determinar o enquadramento do 

trabalhador apenas com base na atividade predominante do empregador, desprezando a 

atividade efetivamente exercida pelo empregado, mantendo, inclusive, a consonância com a 

Súmula nº 196 do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo a qual: “[...] ainda que exerça 

atividade rural, o empregado de empresa industrial ou comercial é classificado de acordo com 

a categoria do empregador”. Nessas condições, o TST, então, passou a considerar que a 

atividade preponderante da indústria de açúcar e álcool é a agroeconômica e não a industrial. 

A OJ 419 da SDI-I do TST, editada em 2012, e hoje cancelada, admitia que o 

enquadramento do empregado seria definido pela atividade dominante da empresa: 

 

OJ-SDI1-419. Enquadramento. Empregado que exerce atividade em empresa 

agroindustrial. Definição pela atividade preponderante da empresa (DEJT 

divulgado em 28 e 29/6.2012 e 2/7.2012). 

Considera-se rurícola empregado que, a despeito da atividade exercida, 

presta serviços a empregador agroindustrial (art. 3º, § 1º, da Lei 5.889, de 

8/6/1973) visto que, neste caso, é a atividade preponderante da empresa que 

determina o enquadramento. 

 

O TST cancelou a referida orientação jurisprudencial, reabrindo a discursão sobre 

o tema e conferiu a possibilidade de enquadramento do trabalhador pela atividade peculiar 
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que ele exerce na empresa. Assim, algumas categorias de trabalhadores da agroindústria são 

consideradas industriários e não rurais. 

Saliente-se que essa regra é válida para aqueles que não exercem atividades no 

campo, que tem seu labor administrativo ou que exercem atividade na indústria. 

O cancelamento da OJ 419 da SDI-I, em outubro de 2015, foi entendido para 

algumas categorias profissionais como um avanço na representatividade de trabalhadores, vez 

que, ao ser enquadrado em outra categoria, não eram incluídos nas melhorias conquistadas por 

meio de muita luta dos sindicatos para obtenção de benefícios em acordos ou convenções 

coletivas de trabalho. 

Houve grande reivindicação de sindicatos de categorias ligados aos empregados 

da agroindústria para que o enquadramento ocorresse tendo como base a função exercida pelo 

empregado e não a atividade preponderante da empresa. 

O entendimento da OJ 419 SDI-I, por anos, causou o afastamento de determinadas 

categorias do setor sucroalcooleiro a seus sindicatos e às garantias de melhores condições de 

trabalho adquiridas. 

Quando da conceituação do empregador rural, é salutar e imprescindível, também, 

o balizamento em torno dos termos “boia-fria” e “gato”. Este último conduz àquele que 

agencia o trabalho dos primeiros, não mantendo estabelecido vínculo empregatício algum; são 

meros intermediários, agindo como prepostos do fazendeiro, sem qualquer capacidade 

econômico-financeira para suportar os riscos do empreendimento. Em muitas situações, são 

igualmente considerados empregados do produtor rural. 

Vislumbra-se, pois, que, teoricamente, pode prefigurar simples a qualificação de 

empregado e empregador rural; no entanto, a realidade tem exposto outra definição de 

trabalhador rural segundo uma condição social desfavorável e desvalorizada. 

  

2.3 Princípios que regem o Trabalhador Rural 

 

2.3.1 Princípio da Proteção 

 

O princípio da proteção, consoante Plá Rodriguez (1997, p. 28), refere-se ao “[...] 

critério fundamental que orienta o Direito do Trabalho, pois este, ao invés de inspirar-se num 

propósito de igualdade, responde ao objetivo de estabelecer um amparo preferencial a uma 

das partes”, qual seja, ao trabalhador. 
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De fato, não há classificação mais fiel ao propósito do presente princípio, visto 

que o Direito do Trabalho surge de uma relação de desigualdade, de abusos do poder 

econômico, pela hipossuficiência do trabalhador em relação ao empregador. Logo, o princípio 

da proteção visa a contrapor a balança da injustiça e assegurar a igualdade entre as partes. 

Com isso, o princípio da proteção objetiva o equilíbrio material do direito entre as 

partes compositoras da relação de emprego. Recobrando Plá Rodrigues (1997, p. 37), o autor 

destaca que referido princípio “[...] não constitui método especial de interpretação, mas um 

princípio geral que inspira todas as normas do Direito do Trabalho”. 

Já Delgado (2016, p. 202), por sua vez, assinala que o princípio em comento influi 

em toda estrutura e características próprias desse ramo jurídico especializado e não se limita 

apenas ao princípio do in dubio pro operario, princípio da norma mais favorável e princípio 

da condição mais benéfica, indo além, alcançando todos os demais princípios especiais do 

Direito Individual do Trabalho. 

Portanto, o princípio protetor dispõe-se, primordialmente, a atenuar o 

desequilíbrio existente na relação de trabalho, fazendo com que a igualdade entre as partes 

seja assegurada.  

Segundo Cassar (2014, p. 216), o princípio da proteção ao trabalhador “[...] tem 

fundamento na desigualdade”, já que, no Direito do Trabalho, há “[...] uma desigualdade 

natural, pois, o capital possui toda a força do poder econômico”. Nessas condições, o 

trabalhador já adentra na relação em situação de desvantagem, sendo o princípio em tela 

instrumento que permite equacionar e mitigar essa desigualdade. 

Decerto, pelo papel diferenciado que cumpre este princípio, não há como negar a 

sua importância na proteção do rurícola, contemplando os direitos e as garantias consagrados, 

expressamente, no direito pátrio, bem como os princípios que norteiam o Direito do Trabalho 

na atualidade. 

 

2.3.2 Princípio da Irrenunciabilidade do Direito 

 

O princípio da irrenunciabilidade, de acordo com Plá Rodriguez (1997, p. 66-67), 

consiste na “[...] impossibilidade jurídica de privar-se voluntariamente de uma ou mais 

vantagens concedidas pelo direito trabalhista em benefício próprio”. Em outros termos: 

propõe-se a garantir a efetividade das normas trabalhistas. 

Por seu turno, Cassar (2014, p. 248), avalia que “[...] o impedimento tem como 

fundamento a natureza das normas trabalhistas, que são de ordem pública, cogentes, 
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imperativas, logo, irrenunciáveis e intransacionáveis pelo empregado”; e, objetivando 

assegurar a eficácia do princípio em comento, o legislador ratifica, por exemplo, a nulidade do 

ato que se destina a desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos direitos trabalhistas, nos 

termos do art. 9º da Consolidação das Leis do Trabalho, sem prejuízo da nulidade da alteração 

contratual que seja prejudicial ao trabalhador, como preconiza o art. 468 do mesmo diploma 

legal. Tais situações são indicadas apenas a título exemplificativo, contudo, demonstram a 

relevância do princípio da irrenunciabilidade. 

O significado real por trás deste princípio está na tese de que não faria sentido dar 

ao empregado direitos e garantias e lhe entregar, diretamente, o poder sobre esses direitos, 

dado que, na prática, estar-se-ia adjudicando os títulos trabalhistas nas mãos do empregador, 

que, por sua vez, seria o então efetivo usufruinte desta disponibilidade.  

 

[...] não seria coerente que o ordenamento jurídico realizasse de maneira 

imperativa, pela disciplina legislativa e coletiva, a tutela do trabalhador, 

contratante necessitado e economicamente débil, e que depois deixasse seus 

direitos em próprio poder ou ao alcance de seus credores. Logo, impedir que 

o trabalhador ceda direitos que são indisponíveis é garantir que eles sejam 

cumpridos (PLÁ RODRIGUES, 1997, p. 69). 

 

Anote-se que a Constituição da República, em seu art. 7º, incisos VI, XIII e XIV, 

prevê a possibilidade de negociação coletiva dispondo sobre o salário e a jornada de trabalho, 

respectivamente.  

Por fim, cumpre ressaltar que, por si só, a possibilidade de transacionar alguns 

direitos não gera afronta direta ao princípio da irrenunciabilidade de direitos trabalhistas; eis 

que a exceção do princípio está, justamente, na norma constitucional, sendo sua negociação 

coletiva válida. 

 

2.3.3 Princípio da Continuidade da Relação de Emprego 

 

De um modo geral, este princípio busca impor a ideia de que se deve preservar o 

contrato de trabalho, proibindo-se, por exemplo, uma sucessão de contratos de trabalho por 

prazo determinado. 



43 

 

Maurício Godinho Delgado realça que a permanência do vínculo empregatício e a 

integração do trabalhador na estrutura e dinâmica da empresa constitui fato de interesse do 

Direito do Trabalho (DELGADO, 2016, p. 212). 

A esse respeito, a Súmula nº 212 do TST pondera que “[...] o ônus de provar o 

término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o depoimento, é do 

empregador, pois o princípio da continuidade da relação de empregado constitui presunção 

favorável ao empregado”. 

 

2.3.4 Princípio da Primazia da Realidade 

 

Como os demais princípios trabalhistas, a primazia da realidade sobre a forma, 

também conhecido como princípio do contrato realidade, pode ser compreendido como uma 

vertente do princípio da proteção e busca atestar um estado de efetividade aos direitos 

trabalhistas postos. Isto é, implica dizer que o que “[...] importa é o que realmente aconteceu e 

não o que está escrito” (CASSAR, 2014, p. 232). 

Este princípio possui grande aplicabilidade no direito processual do trabalho, 

posto que muitos contratos de trabalho são eivados de vícios e não refletem a verdade real. Tal 

princípio incorpora todos os matizes lançados pelo cotidiano da prestação e dos serviços, 

almejando a verdade real do contrato de trabalho. 

Segundo Delgado (2016, p. 211), no âmbito do Direito do Trabalho, deve-se 

buscar, preferencialmente, “[...] a prática concreta efetivada ao longo da prestação de serviços, 

independentemente da vontade manifestada pelas partes na respectiva relação jurídica”. E o 

autor ainda acrescenta: 

 

Desse modo, o conteúdo do contrato não se circunscreve ao transposto no 
correspondente instrumento escrito, incorporando amplamente todos os 
matizes lançados pelo cotidiano da prestação de serviços. O princípio do 
contrato realidade autoriza, assim, por exemplo, a descaracterização de uma 
pactuada relação civil de prestação de serviços, desde que no cumprimento 
do contrato despontem concretamente todos os elementos fático-jurídicos da 
relação de emprego [...]. 

 

Deste preceito decorrem entendimentos jurisprudenciais de vital importância para 

o trabalhador, como, por exemplo, a desconsideração dos cartões de ponto que exprimem uma 

“anotação britânica”, ou seja, sem variação de horário de entrada e saída. 
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A primazia da realidade leva em consideração a relação de emprego e a 

subordinação jurídica a que se submete o empregado frente à necessidade de seu emprego, 

sendo que, por vezes, o que está pactuado não é o realmente cumprido. 

Em derradeiro, é mister ressaltar que, em relação ao processo do trabalho, este 

princípio traz uma peculiaridade no tocante a outros ramos do direito: a valoração da prova 

testemunhal sobre a prova documental. Pelos depoimentos, em uma ação trabalhista, 

efetivamente, pode-se chegar mais perto da verdade. 

 

2.3.5 Princípio da Norma Mais Favorável 

 

O princípio da aplicação da norma mais favorável se traduz nas hipóteses em que 

houver divergência acerca da conduta a ser aplicada ao trabalhador; em tais casos, 

recomenda-se optar pela norma benéfica.  

Ao dissertar sobre este princípio, Cassar (2014, p. 224) pontua que: 

 

O princípio da norma mais favorável deriva também do princípio da 
proteção ao trabalhador e pressupõe a existência de conflito de normas 
aplicáveis a um mesmo trabalhador. Neste caso, deve-se optar pela norma 
que for mais favorável ao obreiro, pouco importando sua hierarquia formal. 
Em outras palavras: o princípio determina que, caso haja mais de uma norma 
aplicável a um mesmo trabalhador, deva-se optar por aquela que lhe seja 
mais favorável, sem se levar em consideração a hierarquia das normas. 

 

À luz da doutrina, o princípio em questão caracteriza-se como atuante em três 

momentos, quais sejam: elaboração da norma; contexto de confronto entre regras 

concorrentes; e contexto de interpretação de regras jurídicas concorrentes (DELGADO, 2016, 

p. 202). 

Quanto à elaboração da norma, constitui-se a aplicação deste princípio na fase 

pré-jurídica, ao tempo de sua formação, tendo que a aplicação da norma mais favorável tem 

caráter essencialmente informativo, orientando o legislador na sua função principal.  

Em um segundo momento, o mesmo princípio atuará como critério hierarquizador 

da norma. Significa dizer que a aplicação da norma mais benéfica irá orientar o aplicador da 

lei na decisão da norma que deve prevalecer em relação ao critério de benesse ao trabalhador, 

quando houver conflito de regras. 

Ainda, em relação à interpretação da norma, o princípio permite tradução mais 

favorável da norma, no caso de haver multiplicidade de entendimentos, sendo que o operador 

do direito, diante desta conflituosa hermenêutica, deve orientar-se por aquela que for mais 
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favorável ao trabalhador ou aquela que realize melhor sentido teleológico essencial do direito 

do trabalho (DELGADO, 2016, p. 203). 

Dada a importância deste último foco do princípio da regra mais favorável, 

cumpre trazer à baila o posicionamento de Delgado (2016, p. 203): 

 

Como princípio de interpretação do Direito, permite a escolha da 

interpretação mais favorável ao trabalhador, caso antepostas ao intérprete 

duas ou mais consistentes alternativas de interpretação em face de uma regra 

jurídica enfocada. Ou seja, informa esse princípio que, no processo de 

aplicação e interpretação do Direito, o operador jurídico, situado perante um 

quadro de conflito de regras ou de interpretações consistentes a seu respeito, 

deverá escolher aquela mais favorável ao trabalhador, a que melhor realize o 

sentido teleológico do Direito do Trabalho. 

 

Tem-se, por fim, o processo de hierarquização de normas, já que não poderá o 

intérprete permitir o uso do princípio em comento de forma a comprometer “[...] o caráter 

sistemático da ordem jurídica, elidindo-se o patamar de cientificidade a que se deve submeter 

todo processo de interpretação e aplicação do direito” (DELGADO, 2016, p. 203). 

 

2.4 Trabalhadores Rurais do Setor Sucroalcooleiro 

 

2.4.1 O Setor Sucroalcooleiro e a Realidade dos Trabalhadores Rurais 

 

A dinâmica instituída pela economia açucareira, ao longo do processo histórico 

brasileiro, é marcada pela relação de domínio da coroa portuguesa e pela exploração da mão 

de obra em nosso país. A concentração fundiária está presente na economia nacional desde 

essa época, e o domínio do território foi feito pelo sistema de posse do uso da terra, com a 

perspectiva de possibilitar o desenvolvimento das grandes produções para o mercado 

português (FERLINI, 1994, p. 32). 

Desde os primeiros anos da colonização, a atividade canavieira sempre 

desempenhou papel de destaque na economia nacional. A cana-de-açúcar tornou-se o produto 

mais importante da economia colonial durante os séculos XVI a XVII, época do “Ciclo da 

Cana-de-Açúcar”. A zona da mata nordestina e o recôncavo baiano representaram os 

principais polos dessa atividade (ALENCASTRO, 2000, p. 69). 

Os senhores de engenho introduziram a forma mais aviltante de exploração do 

trabalho humano: a escravidão. A atuação escrava nas grandes lavouras permitia que se 
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baixassem os custos da produção, a ponto de se reconhecer em tais trabalhadores o grande 

propulsor das propriedades dos senhores de engenho.  

A exploração dos trabalhadores rurais, historicamente e a todo o tempo, esteve 

ligada, de modo intrínseco, à produção da cana-de-açúcar em nosso país. 

Ferlini assevera que o Nordeste Colonial se revela nas complexas relações de 

favores realizados entre os senhores de engenho e a Coroa; enquanto a relação entre os 

senhores de engenho e os escravos era de dominação e dependência (FERLINI, 1988, p. 51). 

No final do século XVIII, houve a expansão das formas capitalistas de produção 

na região açucareira, gerando um novo aquecimento desta atividade. Moreira, de sua parte, 

sustenta que o “renascimento canavieiro” dessa época foi marcado pela reforma dos 

processamentos técnicos, tanto do cultivo como do fabrico industrial da cana-de-açúcar; em 

face dessas transformações, têm-se, também, as relações de trabalho pela substituição do 

trabalho escravo pelo livre (MOREIRA, 1990, p. 47). 

Andrade, em abono dessa afirmação, destaca que a transição do trabalho escravo 

para o livre gerou o desenvolvimento de uma política de adaptação entre os agricultores 

brasileiros, transformando o agricultor sem-terra em morador, passando a dispor de pequenas 

áreas para a plantação de subsistência, prestando serviços de forma gratuita, alguns dias por 

semana, ao proprietário. A forma de parceria era outra nuance desse período, em que o 

pequeno produtor pagava a renda da terra com uma expressiva parte de sua produção agrícola 

ou em dinheiro (ANDRADE, 1991, p. 63). 

No século XIX, o açúcar deixa de ser a base de sustentação de nossa economia, 

sendo substituído pelo café, que, então, vem a se torna o principal produto brasileiro. 

Assim, a produção da cana-de-açúcar, no início do século XX, se estabelece com a 

formação de novas relações de trabalho e produção, geradas pela passagem da escravidão ao 

trabalho assalariado. 

O setor sucroalcooleiro invariavelmente figurou entre aqueles que mais exploram 

e mantêm trabalhadores na forma análoga à escravidão. Por ser uma atividade extremamente 

penosa e que absorve grande contingente de pessoas, o Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE) escolheu a colheita da cana-de-açúcar como foco prioritário de suas fiscalizações nos 

últimos anos. 

Em 2015, 450 mortes foram registradas pelo MTE nas plantações do Estado de 

São Paulo; os óbitos incluíram assassinatos, acidentes no transporte precário para as 
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plantações, doenças como parada cardíaca e câncer, bem como graves queimaduras por 

incêndios nas lavouras
20

. 

Dados levantados por Rodrigues demonstram que a meta dos trabalhadores do 

setor sucroalcooleiro é cortar, diariamente, de 15 a 20 toneladas de cana-de-açúcar, recebendo 

R$ 4,80 (quatro reais e oitenta centavos) por tonelada de cana cortada e embalada. Para 

conseguir receber, em média, o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) mensais, os 

trabalhadores devem cortar em torno de 12 toneladas de cana-de-açúcar por dia. Para atingir 

este objetivo, um trabalhador precisa balançar sua foice 30 (trinta) vezes por minuto, em mais 

de oito horas de trabalho por dia (RODRIGUES, 2014, p. 38). 

De sua parte, Ramos sustenta que, na década de 1980, os trabalhadores cortavam 

4 (quatro) toneladas diárias e ganhavam o equivalente a R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta 

centavos) por dia. Em 2007, para ganhar R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) por  dia, 10 

(dez) toneladas deveriam ser cortadas diariamente (RAMOS, 2015, p. 15). 

Todos os anos, centenas de trabalhadores encontram-se em condições desumanas 

e degradantes nos campos de plantação de cana-de-açúcar, sem qualquer registro ou 

equipamento de proteção, expostos a agrotóxicos, sem nenhum tipo de precaução, com água e 

alimentos inadequados, sem acesso a banheiros e vivendo em abrigos precários ( MARTINS, 

2012, p. 77). 

Os trabalhadores, muitas vezes, acabam tendo que pagar por ferramentas de 

trabalho, como botas e machetes. Em caso de acidentes, eles não recebem tratamento 

adequado. O trabalho escravo é comum nas plantações (GONZAGA, 2016, p. 107). 

 Em março de 2007, funcionários do Ministério do Trabalho e Emprego 

resgataram 288 trabalhadores em condições de escravidão em seis plantações no Estado de 

São Paulo. Também em março de 2007, no Mato Grosso do Sul, foram literalmente libertados 

409 trabalhadores do plantio da cana-de-açúcar, em situação análoga à escravidão, sendo 150 

deles indígenas (GONZAGA, 2016, p. 111). 

As normas que regem as relações de trabalho no setor sucroalcooleiro 

caminharam na contramão do avanço dessa atividade, mormente quando o assunto é o corte 

de cana, que, ao longo do tempo, fez com que os trabalhadores produzissem mais e 

ganhassem cada vez menos; hoje, o equivalente a R$ 4,80 (quatro reais e oitenta centavos) por 

tonelada, conforme mencionado
21

.  

 

 

                                                        
20

 
No ano de 2015, os fiscais resgataram 1.010 trabalhadores em condições análogas à escravidão. (Disponível 

em: <http://trabalho.gov.br/fiscalizacao-combate-trabalho-escravo/resultados-das-operacoes-de-fiscalizacao-

para-erradicacao-do-trabalho-escravo>. Acesso em: 14 ago. 2016.) 
21

 Disponíveis em: <http://www.iea.sp.gov.br/out/LerTexto.php?codTexto=13464>. Acesso em: 10 ago. 2016. 
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2.4.1.1 A Modernização do Sistema de Produção Sucroalcooleira 

 

As inovações tecnológicas levam à modernização dos engenhos, que, 

paulatinamente, se transformaram em usinas, segundo um novo ordenamento do espaço 

agrário e a consequente reestruturação da produção e do trabalho (SHIKIDA, 1992, p. 70). 

A partir da primeira metade do século XX, a usina passa a controlar, sozinha, todo 

o processo econômico, desde o cultivo da cana até a distribuição comercial que passa pela 

indústria, representando a consolidação do capital industrial no campo (ERRUCI, 1978, p. 

32). 

Observa-se, portanto, que o setor viveu várias fases, que vão do início do 

processo, com a produção de açúcar no Nordeste, ainda no período da colonização, usando 

mão de obra escrava como base do setor, até os dias atuais, quando a cana-de-açúcar ganhou 

novo status, por meio do etanol, que representa a possibilidade de um combustível de matriz 

renovável, produzido em larga escala e reconhecido mundialmente.  

A tecnologia do uso de combustão a álcool (etanol), desenvolvida no Brasil, 

viabilizou o que poderia ser visto como uma tentativa ecologicamente correta do uso de 

combustíveis alternativos, se não fosse o fato dessa substância também emitir monóxido de 

carbono quando queimado na atmosfera.  

Em muitas regiões do Brasil, o aumento da produção de etanol provocou a 

expulsão de pequenos agricultores de suas terras e gerou uma dependência da chamada 

“economia da cana-de-açúcar”, em que, essencialmente, os empregos existentes eram 

precários e nos canaviais. O monopólio da terra por parte dos grandes proprietários impediu 

que outros setores econômicos prosperassem, gerando desemprego e migração, submetendo 

os trabalhadores a condições degradantes (SARLET, 2010, p. 45). 

Apesar da propaganda sobre “eficiência”, a indústria da agroenergia baseia-se na 

exploração da mão-de-obra barata e, até mesmo, do trabalho escravo; os trabalhadores são 

remunerados de acordo com a quantidade de corte de cana, não com esteio nas horas 

trabalhadas (SANTOS, 2009, p. 72). 

O retrocesso das normas trabalhistas ligadas à produção sucroalcooleira é patente 

e deveras assustadora, vez que o desrespeito a essas normas, em especial aos direitos humanos 

e às garantias fundamentais do homem, está arraigado no setor, causando condições 

degradantes e produzindo desequilíbrio ao meio ambiente do trabalho. 
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O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, atingindo, em 2016, a 

marca de 691 milhões de toneladas
22

. O produto habitualmente contempla papel de relevância 

na economia nacional, significando um dos principais cultivos. O País não é apenas o mais 

importante produtor de cana, é, também, o primeiro do mundo na produção de açúcar e etanol, 

conquistando, cada vez mais, o mercado externo com o uso do biocombustível como 

alternativa energética.  

O compromisso do governo com o biocombustível tem exacerbado o impasse 

entre os proprietários de terras e os grupos sem-terra. A produção de bioetanol, sobretudo a 

partir da cana-de-açúcar, está crescendo, em especial no Estado de São Paulo, impulsionada, 

em parte, pelos recentes acordos para aumentar o comércio com os Estados Unidos. O Brasil é 

um dos principais exportadores, tanto que, em 2006, forneceu 70% do bioetanol mundial, 

planejando aumentar a produção dos atuais 16 bilhões de litros por ano para 200 bilhões de 

litros até 2025 (GONZAGA, 2016, p. 128). 

Segundo dados do Ministério da Agricultura, o Brasil é responsável por mais da 

metade do açúcar comercializado no mundo; estima-se que o país alcançará a marca de 3,25% 

de aumento em sua produção até 2018/2019, e sua colheita chegará a 47,34 milhões de 

toneladas, correspondendo a um acréscimo de 14,6 milhões de toneladas, se comparado ao 

período de 2007/2008. Quanto às exportações, o volume previsto para 2019 é de 32,6 milhões 

de toneladas
23

. 

O Brasil, atualmente, é o principal produtor e exportador de cana-de-açúcar do 

mundo. Apesar disso, ele possui o menor custo de produção entre os principais competidores 

do mercado internacional, liderando o conhecimento da biotecnologia da cana, juntamente 

com a Austrália e a África do Sul
24

. 

O Estado de São Paulo fornece em torno de 60% da produção nacional, enquanto 

55% de seu produto são transformados em álcool e 45% em açúcar. Cerca de 80% da 

produção total de cana-de-açúcar é cortada manualmente, embora o uso de colheitadeiras 

mecanizadas tenha aumentado de modo significativo nos últimos anos. As máquinas colhem 

mais de 25% da área plantada em São Paulo, enquanto a lei estadual estabeleceu prazos 

específicos para erradicar o uso da queima na colheita de cana-de-açúcar (ÚNICA, 2015) 
25

. 

                                                        
22

 Informações adicionais disponíveis em: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2016/04/safra-de-

cana-2016-17-cresce-em-producao-e-area >. Acesso em: 20 fev. 2017. 

23 Informações adicionais disponíveis em: <http://www.agricultura.gov.br/vegetal/culturas/cana-de-acucar>. 

Acesso em: 13 ago. 2016. 

24 Informações adicionais disponíveis em: <http://www.iea.sp.gov.br/out/LerTexto.php?codTexto=13464>. 

Acesso em: 10 ago. 2016. 
25

 Informações adicionais disponíveis em: <http://www.unica.com.br>. Acesso em: 02 fev. 2017. 

http://www.unica.com.br/
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Diante desse cenário, a preocupação maior não é o aumento da produção, mas a 

vida desses trabalhadores; entre 2015 e 2016, 27 (vinte e sete) mortes foram registradas 

devido ao esgotamento físico no corte da cana-de-açúcar, e outras 11 foram inventariadas por 

intoxicação de agrotóxicos. Pietro assevera que “[...] o etanol no Brasil é banhado pelo 

sangue, pelo suor e pela morte” (PIETRO, 2010, p. 44). 

 

2.4.2 Perfil dos Trabalhadores Rurais do Setor Sucroalcooleiro 

 

O Nordeste sempre foi a região onde mais se concentrou a população rural, 

somando, no ano de 2009, a marca dos 14.710.000 (quatorze milhões, setecentos e dez mil) 

habitantes; vale, ainda, considerar que 27,2% (vinte e sete vírgula dois por cento) da 

população nordestina vive no campo (IBGE-PNAD, 2009). 

O trabalhador rural da indústria sucroalcooleira, via de regra, também é migrante. 

Isso porque a participação desse trabalhador no setor é sazonal. Dessa forma, este costuma 

deixar sua cidade de origem apenas durante o período da colheita da cana. Em razão de sua 

pouca escolaridade, os trabalhadores rurais estão em patamar de vulnerabilidade, sujeitando-

se a contratos empregatícios extremamente desvantajosos e expostos a condições degradantes 

do meio ambiente do trabalho. 

A população analfabeta chega aos 24,5% (vinte e quatro e meio por cento) 

daqueles que vivem no campo, enquanto a população urbana analfabeta não chega aos 7% 

(sete por cento) (IBGE-PNAD, 2009). Daí se afirmar que a grande parte do trabalhador rural 

da indústria sucroalcooleira possui baixa ou nenhuma escolaridade. 

Constata-se, ainda, que o alto nível de analfabetos no campo corrobora para uma 

sensível desvantagem entre o empregador rural e seu empregado. Com isso, os meios de 

trabalho no campo são deveras desfavoráveis ao trabalhador rural, tendo em vista seu baixo 

grau de instrução e sua vulnerabilidade face aos produtores rurais. 

As circunstâncias de trabalho apresentadas por trabalhadores rurais, mais 

especificamente por aqueles que trabalham na produção da cana-de-açúcar, são degradantes, 

insalubres e perigosas. Muitos deles, pela reduzida ou nenhuma instrução intelectual, não têm 

conhecimento do perigo do manuseio de agrotóxicos.  

Como já mencionado no capítulo primeiro deste trabalho, o Brasil é o maior 

consumidor de agrotóxicos do mundo, assim, a utilização de defensivo agrícola é prática 

constante e usual no setor sucroalcooleiro.  

Os riscos aos quais estão submetidos os trabalhadores rurais, em sua grande 

maioria, são relacionados ao uso, de forma contínua, de agrotóxicos; às longas jornadas de 

trabalho com poucos períodos de descanso; à exposição ao sol; e ao ritmo de trabalho 
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acelerado, causando sérias e graves doenças ocupacionais como dermatite, desidratação, 

infecções respiratórias e câncer (FARIA; FASSA; FACCHINI, 2007, p. 25). 

O uso de agrotóxicos pelos trabalhadores rurais tem-se mostrado o grande vilão 

quando o assunto é meio ambiente do trabalho equilibrado. Esse fato se agrava em face do 

mau uso ou da falta de uso de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos trabalhadores 

que manuseiam agrotóxicos. 

A saúde dos cortadores de cana é condicionada por agentes sociais, econômicos, 

tecnológicos e organizacionais relativos ao perfil de produção e consumo, bem como pelos 

fatores de risco físicos, biológicos, mecânicos e ergonômicos existentes nos processos de 

trabalho (DIAS, 2000, p. 48).  

No Brasil, a relação entre trabalho e saúde/doença dos trabalhadores é um 

mosaico em que coexistem diferentes etapas de incorporação técnica e formas de organização, 

tanto quanto a gestão de atividades produtivas que afetam a vida, a doença e as mortes dos 

trabalhadores (BORGES, 2004, p. 29). 

Uma série de mortes súbitas entre os cortadores de cana-de-açúcar foi atribuída ao 

excesso de trabalho e ao manuseio incorreto de agrotóxicos (ALVES, 2006, p. 44). 

A imagem do Brasil perante o mundo, como assinalado anteriormente neste 

estudo, é de uma superpotência agrícola; porém, o custo desse desenvolvimento é a 

deterioração da saúde dos trabalhadores. Importa aumentar a safra, produzir sempre mais, 

com a utilização de agrotóxicos, pondo em risco a saúde de quem os manuseia.  

Embora o Brasil seja classificado como país de renda média, a pobreza extrema e 

a desigualdade são latentes: 5% (cinco por cento) da população detém 85% (oitenta e cinco 

por cento) da riqueza e o Department for International Development (DFID) (2013) estima 

que 1/4 (um quarto) dos brasileiros vivem com menos de R$ 1 (um real) por dia
26

. 

Quase 80% (oitenta por cento) dos brasileiros rurais, cerca de 30 (trinta) milhões 

de pessoas, vivem na pobreza e têm acesso limitado à educação, à saúde e a outros serviços 

públicos (GONZAGA, 2016, p. 118). 

Muitas famílias rurais são incapazes de sobreviver apenas cultivando, por isso, 

complementam suas rendas fazendo e vendendo artesanato. O trabalho infantil é generalizado, 

com 40% (quarenta por cento) dos menores de 10 a 14 anos de idade trabalhando no campo 

para reforçar a renda familiar (PIETRO, 2010, 55). 

                                                        
26

 Mais informações disponíveis em: <https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-

international-development>. Acesso em: 21 jan. 2017. 
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A rápida modernização da agricultura, a introdução do sistema salarial e as 

questões de propriedade da terra raramente beneficiaram os pobres, que são, 

preponderantemente, empregados de lavouras de café, cana-de-açúcar ou soja (GASELLA, 

2010, p. 121). 

Não obstante os trabalhadores rurais possam correr o risco de exposição a 

agrotóxicos, a exposição pode ser minimizada se forem seguidas precauções de segurança 

adequadas, consoante referendado no Capítulo primeiro desta pesquisa. 

Os riscos à saúde do trabalhador rural são diversos, desde acidentes envolvendo 

veículos, quedas, lesões musculoesqueléticas, equipamentos perigosos, caixas de grãos, sérias 

intoxicações por agrotóxicos, condições insalubres, jornadas exaustivas, doenças respiratórias, 

entre outros (RIBEIRO, 2013). 

Em 2011, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) identificou 468 

empregados do agronegócio com doenças agudas relacionadas com agrotóxicos (IBGE, 

2012). 

Para que o Brasil faça progressos significativos nessa área, deve encontrar um 

equilíbrio entre: 1) aproveitar sua imensa riqueza natural; 2) apaziguar o poderoso lobby do 

agronegócio – que segue insistindo na ideia do uso indiscriminado dos agrotóxicos; 3) 

reforçar a proteção ambiental com a garantia da saúde dos trabalhadores; e, ao mesmo tempo, 

4) construir políticas firmes para enfrentar e aliviar a pobreza.  

O choque entre a busca desenfreada da expansão do agronegócio no Brasil e a 

perda da saúde dos trabalhadores é uma realidade; buscar equalizar esse impasse, portanto, é 

medida imprescindível. O progresso não pode vir antes da saúde e do direito ao meio 

ambiente do trabalho equilibrado. 

 

2.4.3 Uso de agrotóxicos e as consequências danosas à saúde do trabalhador rural 

 

As taxas de mortalidade na agricultura permaneceram altas em todo o mundo; os 

trabalhadores rurais, em especial aqueles do agronegócio, têm um risco muito elevado de 

doenças profissionais, e isso se deve à exposição constante a agrotóxicos aliada a um sistema 

inadequado de educação, formação e segurança (MACEDO, 2011, p. 41). 

Em países desenvolvidos como os EUA, os agricultores e os trabalhadores 

agrícolas representam apenas 3% (três por cento) da força de trabalho e, de outra feita, até 8% 

(oito por cento) de todos os acidentes de trabalho (LINHARES, 2009, p. 20). 
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Sabe-se que os países em desenvolvimento consomem menos de 20% (vinte por 

cento) da produção mundial de agroquímicos e são os responsáveis por cerca de 1,1 milhões 

(ou seja, 70%) dos casos totais de envenenamento agudo de seus trabalhadores (LINHARES, 

2009, p. 27). 

O Brasil, cuja economia se baseia essencialmente na agricultura, com a grande 

quantidade de produção de commodities, acaba sendo um grande condutor de vulnerabilidade 

humana ao risco de contaminação de agrotóxicos, estando os trabalhadores, constantemente, 

expostos a esses agroquímicos nocivos.  

A contaminação via agroquímicos ocorre por boca, nariz, pele e olhos. Existem 

vários efeitos adversos para a saúde resultantes da exposição a agrotóxicos, incluindo efeitos 

agudos temporários, como irritação dos olhos e salivação excessiva, bem como doenças 

crônicas como cancro, doenças reprodutivas e do desenvolvimento (ALVES, 1992, p. 23). 

Efeitos sobre o Sistema Nervoso Central (SNC) como inquietação, perda de 

memória, convulsões e coma também são comuns. Além disso, os efeitos sobre o sistema 

nervoso parassimpático e simpático têm sido amplamente relatados, abrangendo paralisia 

respiratória que é fatal (OLIVEIRA, 2013, p. 75). 

 Essa exposição de agroquímicos faz com que o trabalhador fique exposto a 

situações de intoxicação, que é um processo causado por substâncias exógenas ou endógenas, 

caracterizado por desequilíbrio fisiológico, consequente de mudanças bioquímicas no 

organismo. Tal processo é evidenciado por sintomas e sinais ou, também, mediante dados 

laboratoriais (MORAES, 1991, p. 46). 

Como consequência da falta de informações de muitas substâncias químicas 

usadas na agricultura, têm-se, frequentemente, uma tendência a assumir que os compostos que 

possuem características químicas próximas terão, igualmente, propriedades tóxicas parecidas. 

Enquanto esse fato pode ser verdadeiro para algumas substâncias, não significa que constitua 

uma verdade absoluta/universal. Vários produtos químicos, quando absorvidos pelo corpo, 

sofrem mudanças antes de serem excretados (LEAL, 2010, p. 52). 

Os produtos intermediários dependerão da estrutura química original e mínimas 

diferenças na estrutura podem resultar em produtos finais ou intermediários completamente 

diferentes. Tal princípio é singularmente demonstrado no caso do tolueno e do benzeno. Trata-

se de produtos próximos, mas com metabolismos diferentes e grau de toxidade também 

próprio. Logo, a toxicologia pode ser enganosa ou perigosa (RIBEIRO, 2013, p. 63). 

Infere-se, pois, que os trabalhadores rurais, mesmo estando em trabalhos ao ar 

livre, estão suscetíveis a serem intoxicados e contaminados, até mesmo com a consequente 

perda da vida.  
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Na sociedade contemporânea, nas relações de trabalho no âmbito da agricultura, 

os riscos e danos à saúde dos trabalhadores causados pelos agrotóxicos têm sido amplamente 

discutidos (ALAVANJA et al., 2004, p. 52). 

Os riscos representam o que pode ser chamado de uma variedade de cargas de 

trabalho (LAURELL, 1989, P. 333), expressando padrões de exaustão biopsicológica ao 

trabalhador (ALESSI et al., 1994, p. 121-151) assim classificados: 1) cargas físicas (isto é, 

radiação solar, chuva, vento, temperaturas extremas, ruídos e vibrações causados pelos 

movimentos das máquinas); 2) cargas biológicas (animais venenosos); 3) cargas mecânicas 

(ou seja, acidentes, risco de incêndio); 4) cargas fisiológicas (postura incorreta, movimentos 

repetitivos, turnos noturnos e alternância de turnos); 5) cargas emocionais (ritmo acelerado de 

trabalho, atenção constante e concentração, falta de pausas regulares, monotonia, 

repetitividade); e o principal ponto relacionado nesta pesquisa, 6) cargas químicas (poeira, 

fuligem, resíduos de pesticidas, agrotóxicos) (SCOPINHO, 1999, p. 93-112). 

A preocupação em aprofundar os estudos sobre as consequências do uso de 

agrotóxicos na agricultura ganhou expressiva repercussão no século XX, quando a atividade 

agrícola deixa de ser orientada para produção familiar, servindo apenas para a subsistência, e 

se torna uma atividade comercial em grande escala (SOARES et al, 2005, p. 42). 

Este novo panorama surgiu influenciado por transformações tecnológicas, 

culminando na mecanização de atividades agrícolas, substituindo a mão-de-obra por 

máquinas, e também na introdução de produtos agroquímicos nas lavouras (SIQUEIRA; 

KRUSE, 2008, p. 44). 

O conhecimento dos riscos aos quais a população rural está exposta, o 

investimento em educação, em saúde, a formação de redes de apoio ao trabalhador e a 

qualificação desses profissionais são pontos fundamentais para um equilíbrio ao meio 

ambiente do trabalho. 
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CAPÍTULO 3 – O MEIO AMBIENTE DO TRABALHO EQUILIBRADO ENQUANTO 

DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL 

 

3.1 Dimensões dos Direitos Humanos Fundamentais 

 

Impõe analisar, inicialmente, que não é consensual a utilização do termo “direitos 

fundamentais”. Tal afirmativa dar-se-á pelo fato de o direito positivo – constitucional ou 

internacional – e a doutrina adotarem como sinônimo as expressões direitos humanos, direitos 

do homem, direitos subjetivos públicos, liberdades públicas, direitos individuais, liberdades 

fundamentais e direitos humanos fundamentais, entre outras.  

Diante das denominações ora relatadas, é corrente que entre as mesmas existam 

diferenças mínimas, peculiaridades suficientes para que o doutrinador jurídico as conceitue de 

maneira diversa. Em José Afonso da Silva (2005, p. 73), ter-se-á explicação relevante para 

tais diferenças: 

 

Os direitos naturais como direitos inerentes à natureza do homem, inatos, 

que cabem ao homem só pelo fato de ser homem, antecedentes a qualquer 

contrato social; Direitos humanos ou direitos do homem, terminologia mais 

comum, utilizada ante a impossibilidade de existir direito alheio à natureza 

humana, isto é, somente o homem pode ser titular de direitos; Direito 

individuais, que remetem aos direitos do indivíduo de forma isolada. Embora 

em desuso, ainda emprega-se para definir um conjunto de direitos 

fundamentais atinentes às liberdades civis, quais sejam direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; Direitos públicos 

subjetivos, compõem conceito técnico-jurídico do Estado liberal atrelado à 

concepção individualista do homem, sendo que o exercício ou não desses 

direitos, dependerá da vontade de seu titular da forma que melhor lhe 

aprouver, de modo a limitar a atuação estatal; Liberdades fundamentais e 

liberdades públicas, são conceitos sem delimitação precisa, ora abrangem os 

direitos fundamentais em geral, ora referem-se apenas à algumas liberdades 

de direito público subjetivo; Por fim, a expressão direitos fundamentais do 

homem que perfaz a forma mais completa e significativa, por localizar-se 

além das concepções meramente individualistas ou positivistas e demonstrar 

o verdadeiro escopo ideológico de cada ordenamento, enumerando 

especificamente a essencialidade de direitos de que necessita o homem. 

 

Em vista disso e, também, naquilo que afiança Salet (2007, p. 36), ao esclarecer 

que o termo “direitos fundamentais” é aplicado àqueles “direitos do ser humano reconhecidos 

e positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado Estado”, adotar-se-á 
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no decorrer deste estudo a terminologia “Direitos Fundamentais”, por considerá-lo já 

designado ao homem. 

Ao longo da história, os direitos fundamentais passaram por diversas 

transformações decorrentes de lutas e conquistas. Para Norberto Bobbio, os direitos do 

homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas 

circunstâncias e de modo gradual, caracterizados por lutas em defesa de novas liberdades 

contra velhos poderes (BOBBIO, 2004, p. 09). 

Nesse diapasão, afirma Bonavides (2009, p. 512) que os direitos fundamentais são 

pressupostos elementares de uma vida no que se refere à liberdade e à dignidade humana; 

logo, dessa ampla acepção, aduz-se uma mais restrita, mais específica e mais normativa, a 

saber: direitos fundamentais são aqueles direitos que o direito vigente qualifica como tais. 

Além disso, o já referenciado autor remete ao entendimento de Carl Schmitt, para quem há 

dois critérios formais de caracterização dos direitos fundamentais: o primeiro deles, enquanto 

direitos ou garantias nomeados e especificados no instrumento constitucional; já o segundo, 

compreende os direitos que recebem da Constituição um grau mais elevado de garantia ou de 

segurança, são aqueles imutáveis ou, pelo menos, de mudança dificultada, a exemplo, dos 

direitos unicamente alteráveis mediante lei de emenda à Constituição.  

Quanto ao aspecto material Carl Schmitt, assevera que os direitos fundamentais 

podem variar conforme o modelo de Estado e os valores e os princípios que são consagrados 

nas Constituições; assim, cada Estado teria seus direitos fundamentais específicos 

(SCHMITT, apud BONAVIDES, 2009, p. 561).  

De acordo com Salet (2005, p. 70), os direitos fundamentais correspondem a um 

núcleo substancial de direitos: 

 

Os direitos fundamentais, como resultado da personalização e positivação 

constitucional de determinados valores básicos (daí seu conteúdo 

axiológico), integram, ao lado dos princípios estruturais e organizacionais (a 

assim denominada parte orgânica ou organizatória da Constituição), a 

substância propriamente dita, o núcleo substancial, formado pelas decisões 

fundamentais, da ordem normativa, revelando que mesmo num Estado 

constitucional democrático se tornam necessárias.  

 

Roberto Bobbio, a seu turno, defende que os direitos do homem constituem uma 

classe variável como demonstrado pela história dos últimos séculos. Com isso, os direitos do 

homem se modificam constantemente, acompanhando as mudanças das condições históricas; 

em outras palavras: derivam das necessidades e dos interesses, das classes no poder, dos 
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meios disponíveis para a realização dos direitos, das transformações técnicas, etc. (BOBBIO, 

2004, p. 19). 

Vê-se, portanto, que não existem direitos fundamentais por natureza. Seguindo na 

ótica do aludido autor, este aponta que “[...] o que parece fundamental numa época histórica e 

numa determinada civilização não é fundamental em outras épocas e em outras culturas” 

(BOBBIO, 2004, p. 19). 

No entendimento de Silva (1997, p. 176), os direitos fundamentais “[...] são 

aquelas prerrogativas e instituições que o Direito Positivo concretiza em garantias de uma 

convivência digna, livre e igual de todas as pessoas”. Nesse caso, tais direitos objetivam, pois, 

assegurar uma vida com respeito à dignidade da pessoa humana; são os direitos humanos 

positivados em uma constituição, tendo como finalidade assinalar as condições mínimas com 

as quais cada ser humano deve dirigir sua vida de modo pleno e sadio (PINHO, 2010, p. 63).  

Desse modo, o ambiente laboral salubre e longe da exposição de agrotóxicos é um 

direito humano fundamental do trabalhador, imutável, garantido constitucionalmente, 

conforme destaca o artigo 200, inciso VIII, da Constituição Federal de 1988.  

Em face dos acontecimentos históricos, foi incluído à CF um rol de garantias e 

direitos fundamentais, que vão do artigo 5º ao 17º, sendo, em seu segundo título, subdivididos 

em cinco tópicos: os direitos individuais e coletivos, sociais, a nacionalidade, políticos e 

direitos relacionados à existência (PINHO, 2010, p. 97). 

Alexy, ressaltando o dinamismo dos direitos fundamentais, assim destaca: 

 

Poderia achar-se com a codificação dos direitos do homem por uma 

constituição, portanto, com sua transformação em direitos fundamentais, o 

problema de institucionalização está solucionado. Isso, contudo, não é o 

caso. Muitos problemas dos direitos dos homens agora se tornam visíveis em 

toda sua extensão, e novos acrescem por sua vinculatividade, agora existente 

(ALEXY, 2015, p. 49). 

 

Os direitos fundamentais, por conseguinte, sejam eles individuais, coletivos ou 

difusos, são válidos para todos os seres humanos, não se prendendo a nacionalidade, nem a 

qualquer nível socioeconômico ou cultural. São direitos universais e se dirigem à raça 

humana. A este propósito, Bonavides realça que: 

 

A nova universalidade procura, enfim, subjetivar de forma concreta e 

positiva os direitos da tríplice geração na titularidade de um indivíduo que 

antes de ser o homem deste ou daquele país, de uma sociedade desenvolvida 
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ou subdesenvolvida, é pela sua condição de pessoa um ente qualificado por 

sua pertinência ao gênero humano, objeto daquela universalidade 

(BONAVIDES, 2004, p. 574). 

 

A função primordial dos direitos fundamentais consiste na tarefa de fazer respeitar 

a dignidade da pessoa humana
27

, mas não aquela pessoa abstrata, e sim aquela em situação 

concreta e determinada, seguindo a teoria dos direitos do homem, como resultante das 

declarações internacionais e das afirmações contidas em inúmeros textos constitucionais 

vigentes.  

Em uma análise mais ampla, Cesar Hines aponta que: 

 

Os direitos fundamentais em um Estado constitucional e democrático de 

Direito formam parte do conjunto de valores e princípios que regulam a 

atividade do poder público, estabelecendo uma inclinação especial para sua 

satisfação, tanto como uma proteção apreensível por cada indivíduo quanto 

como fins gerais aderidos à concepção mesma do Estado que se fortaleceria 

na medida em que os faça efetivos (HINES, 2005, p. 36). 

 

Os Direitos Fundamentais podem ser definidos como garantias do ser humano 

institucionalizado, que tem como intuito o respeito à sua dignidade em respaldo à proteção do 

poder estatal e à garantia das condições mínimas de vida e do desenvolvimento do ser 

humano. 

Nesse compasso, tem-se que os direitos fundamentais visam a garantir ao ser 

humano o respeito à vida, à liberdade, à igualdade e à dignidade, para o pleno 

desenvolvimento de sua personalidade. Ressalte-se, ainda, que tal proteção deve ser 

reconhecida pelos ordenamentos jurídicos nacionais e internacionais de maneira positiva.  

A CF/88 estabelece cinco espécies de direitos e garantias fundamentais: 

 

 Direitos individuais e coletivos: elencados no artigo 5º, ligados ao conceito de 

pessoa humana e sua personalidade, como, por exemplo, a vida, a honra e a 

dignidade; 

 Direitos sociais: estabelecidos do artigo 6º ao 11, sendo aqueles de observância 

obrigatória, objetivando a melhoria das condições de vida e a igualdade social; 

                                                        
27

 A dignidade da pessoa humana está consagrada no artigo 1º, II, da Constituição Federal como um dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil, tida como valor supremo. Ela é considerada um atributo 

inerente a todo ser humano. Este princípio estabelece o indivíduo como ser único e insubstituível. Consiste no 

pleno acesso às condições necessárias para a promoção de um sentimento pessoal de satisfação e da garantia 

material de que os direitos fundamentais do homem prevalecem sobre as restrições arbitrárias e arrazoáveis. 
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 Direitos de nacionalidade: prescritos nos artigos 12 e 13; é a ligação do 

indivíduo com o Estado, que lhe assegura o poder de exigir proteção e o dever 

de cumprir obrigações; 

 Direitos políticos: estão elencados nos artigos 14, 15 e 16; são relacionados 

com o exercício da liberdade de participação nas decisões envolvidas com o 

Estado; e 

 Direitos relacionados à existência e funcionamento dos partidos políticos 

(artigo 17): são considerados necessários, autônomos e com liberdade de 

atuação. 
 

 

Quanto às características específicas, Dezen (2015, p. 47-48) relaciona os direitos 

fundamentais conforme: 

 

 Historicidade: os direitos são criados em um contexto histórico e, quando 

colocados na Constituição, se tornam Direitos Fundamentais;  

 Imprescritibilidade: os Direitos Fundamentais não prescrevem, ou seja, não se 

perdem com o decurso do tempo, sendo, pois, permanentes;  

 Irrenunciabilidade: os Direitos Fundamentais não podem ser renunciados de 

maneira alguma;  

 Inviolabilidade: os direitos de outrem não podem ser desrespeitados por 

nenhuma autoridade ou lei infraconstitucional, implicando responsabilização 

civil, penal ou administrativa;  

 Universalidade: os Direitos Fundamentais são dirigidos a todo ser humano, 

sem restrições, independente de raça, credo, nacionalidade ou convicção 

política;  

 Concorrência: podem ser exercidos vários Direitos Fundamentais ao mesmo 

tempo;  

 Efetividade: o Poder Público deve atuar para garantir a efetivação dos Direitos 

e das Garantias Fundamentais, usando, quando necessário, meios coercitivos;  

 Interdependência: não pode se chocar com os Direitos Fundamentais, as 

previsões constitucionais e infraconstitucionais, devendo estar relacionados 

para atingir seus objetivos; e 
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 Complementaridade: os Direitos Fundamentais devem ser interpretados de 

forma conjunta, com o objetivo de sua realização absoluta. 
 

 

Em consequência, os direitos fundamentais são imprescindíveis para assegurar 

uma existência com dignidade, liberdade e igualdade, estando concretizados e ratificados pelo 

Estado a todos os cidadãos. E o Estado, a seu turno, deve estruturar-se de forma democrática, 

permitindo tanto o acesso quanto o livre exercício desses direitos: 

 

Liberdades públicas, liberdades autonomia, liberdades resistência, liberdades 

individuais, liberdades civis, direitos resistência ou direitos, liberdades e 

garantias, próprios do Estado Liberal Democrático de Direito, são 

concebidos como direitos fundamentais titularizados e exercidos pela pessoa 

humana individualmente considerada, livre e isolada, constituindo a sua 

personalidade ou direitos de a pessoa como ser singular (PENA DE 

MORAES, 1997 p. 80). 

 

A história tem testemunhado que os direitos fundamentais surgiram para alcançar 

a liberdade do homem diante do Estado, sendo classificados em dimensões que exprimem 

conotações que vão dos direitos individuais inafastáveis aos direitos mais universais. 

Bonavides explica que 

 

Os direitos da primeira, da segunda e da terceira gerações abriram caminho 

ao advento de uma nova concepção de universalidade dos direitos humanos 

fundamentais, totalmente distinta do sentido abstrato e metafísico de que se 

impregnou a Declaração dos Direitos do Homem em 1798, uma Declaração 

de compromisso ideológico definido mas que nem por isso deixou de lograr 

expansão ilimitada, servindo de ponto de partida valioso para a inserção dos 

direitos da liberdade – direitos civis e políticos – no constitucionalismo 

rígido de nosso tempo, com uma amplitude formal de positivação a que nem 

sempre corresponderam os respectivos conteúdos materiais (BONAVIDES, 

2004, p. 573). 

 

Esses direitos são parte de um conceito que vai muito além do conceito de direitos 

humanos, como, por exemplo, o direito à vida. São direitos subjetivos individuais, formais e 

materialmente considerados, e colocados dentre as cláusulas pétreas da Constituição. Pode 

haver certa diferença de país para país, e entre culturas diferentes, a depender do valor dado a 

este ou àquele direito individual. Adverte-se que cada Estado tem seus direitos fundamentais 

específicos (BONAVIDES, 2004, p. 561).  

Diante do que preleciona Bonavides, então, conclui-se que a garantia dos direitos 

fundamentais é uma marca da democracia, do homem livre, da evolução política. 
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[...] numa acepção estrita, são unicamente os direitos da liberdade, da pessoa 

particular, correspondendo de um lado ao conceito do Estado burguês de 

Direito, referente a uma liberdade, em princípio ilimitada diante de um poder 

estatal de intervenção, em princípio limitado, mensurável e controlável 

(BONAVIDES, 2004, p. 571). 

 

Essas garantias têm como alvo o indivíduo, protegendo os direitos à liberdade 

inclusive contra a ação do próprio Estado, e de quaisquer outros que impeçam o livre 

exercício dessas liberdades; são inalienáveis, inegociáveis e irrenunciáveis, absolutos e 

universais. 

Convém salientar, finalmente, que a doutrina, nos dias atuais, com base em ordem 

histórica cronológica de reconhecimento constitucional, define os direitos em primeira, 

segunda e terceira dimensões. 

 

3.1.1 Perspectivas dos direitos de primeira dimensão  

 

A primeira dimensão dos direitos fundamentais teve seu marco com as 

Revoluções Liberais. O poder absoluto e soberano do Estado foi exterminado e o poder 

passou a ser emanado do povo, elevando-o à categoria de cidadão, com direitos e deveres. 

Surgiu, nesse caso, o Estado Democrático Liberal e seu poder estava limitado à lei; enfatize-

se que tal situação rompeu com o poder absolutista do Estado (PADILHA, 2010, p. 37). 

Os direitos fundamentais de primeira dimensão dizem respeito aos direitos e às 

garantias individuais e políticas clássicas, isto é, liberdades públicas que realçam o princípio 

da liberdade. Enquadram-se aqui os direitos à vida, à propriedade, à igualdade perante a lei e 

liberdade (de expressão coletiva, inclusive), bem como os direitos civis e políticos.  

Arruda (1998, p. 23) sustenta que esses valores são instituídos como forma de 

defesa do homem, constituindo-se em direitos de liberdade, direitos civis e políticos, 

oponíveis ao Estado, estando qualificados a dimensionar o homem em seu caráter individual. 

O pensamento revolucionário francês, liberalista e racionalista passou a 

influenciar as constituições de todo o mundo ocidental. Anteriormente à declaração francesa, 

o que se viam eram privilégios de uma classe social – a nobreza – em detrimento do restante 

do povo. O direito francês constitucional passou a admitir o Homem como o centro das 

atenções do Estado, nivelando, pela primeira vez, os direitos sociais. 

A pessoa humana tornou-se destinatária de uma série de direitos, passando a ser 

função do Estado proteger esses valores. Houve a mitigação do intervencionismo extremo 
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para reconhecer a liberdade como garantia fundamental e maior, consubstanciada em direitos 

de cunho negativo, tendo em vista a abstenção do Estado na liberdade do cidadão. 

Os direitos do cidadão de cada Estado foram reconhecidos gradativamente, até 

chegar aos dos direitos do cidadão no mundo. E os Direitos Humanos de primeira dimensão 

ganham contornos constitucionais pelos países. 

A consagração das ideias liberais ocorreu com a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, em 1789: 

 

Artigo 2 – A finalidade de toda associação política é a conservação dos 

direitos naturais e imprescritíveis do homem. Tais direitos são a liberdade, a 

propriedade, a segurança e a resistência à opressão.  

Artigo 3 – O princípio de toda a soberania reside essencialmente na nação. 

Nenhuma corporação, nenhum indivíduo pode exercer a autoridade que dela 

não emane expressamente. 

 

Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior sublinham que esses 

direitos são de cunho negativo, devendo o Estado afastar-se de qualquer intervencionismo: 

 

Trata-se de direitos que representavam uma ideologia de afastamento do 

Estado das relações individuais e sociais. O Estado deveria ser apenas o 

guardião das liberdades, permanecendo longe de qualquer interferência no 

relacionamento social. São as chamadas “liberdades públicas negativas” ou 

“direitos negativos”, pois exigem do Estado um comportamento de 

abstenção (ARAUJO; NUNES JÚNIOR, 2005, p. 116). 

 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão teve repercussão na 

Constituição brasileira de 1824. A inviolabilidade do domicílio, a proibição de prisão sem 

culpa formada e na exigência de motivação judicial da prisão eram alguns direitos individuais 

garantidos pela Constituição de 1824. 

A Constituição de 1891 consolidou os direitos civis e estabeleceu a liberdade de 

união, inviolabilidade de correspondência, amplitude da liberdade de imprensa, petição de 

direito e o habeas corpus. 

 

3.1.2 A saúde dos trabalhadores e o meio ambiente na dimensão dos direitos humanos 

 

Após o advento dos direitos fundamentais do indivíduo, surgem os direitos de 

segunda dimensão ou coletivos; são os direitos sociais, culturais e econômicos, coletivamente 
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considerados. Aparecem no século XX, no auge da ideia do Estado Social, aquele que se volta 

para a coletividade e o bem-estar do povo (BONAVIDES, 2004, p. 570). 

Estes direitos já não tratam o Homem individualmente considerado, mas o 

Homem como ser social, como entidade imersa numa coletividade, rodeado por valores 

existenciais, sem os quais não pode sobreviver. 

 

A segunda geração corresponde aos direitos sociais que são direitos de 

conteúdo econômico e social que visam melhorar as condições de vida e de 

trabalho da população. Significam uma prestação positiva, um fazer do 

Estado em prol dos menos favorecidos pela ordem social e econômica. Esses 

direitos nasceram em razão de lutas de uma nova classe social, os 

trabalhadores (PINHO, 2001, p. 62). 

 

Enquanto os direitos de primeira dimensão implicam um não fazer por parte do 

Estado (pois são direitos à liberdade), os de segunda dimensão acarretam um fazer, pois são 

direitos de igualdade.  

Cabe ao Estado uma intervenção nas esferas econômica e social, que acentuem o 

princípio da igualdade, tendo como alvo deste direito toda a coletividade, individualizada por 

cada um de seus componentes, cada um dos membros da sociedade.  

São, portanto, o interesse de uma pluralidade, são um anseio comum, almejado 

pela coletividade e que beneficiará a todos individualmente considerados. 

Se a primeira dimensão de direitos garantiu a proteção do homem, como 

indivíduo, numa concepção de Estado Liberal, na segunda dimensão dos direitos, firmou-se a 

ideia de coletividade e do ser humano inserido nessa concepção de proteção aos direitos 

sociais e coletivos, não mais de forma individual (MELO, 2001, p. 61). 

A descoberta de novas fontes de energia, a exemplo do vapor, trouxe o trabalhador 

rural para a cidade. Os valores tradicionais e meramente individuais sofreram modificações e 

foram, paulatinamente, substituídos por uma sociedade industrial que acelerava seu ritmo de 

produção dia a dia. 

A saúde do trabalhador era subjugada ao lucro desenfreado das fábricas. A 

exploração tornava-se, cada vez mais, frequente e desregrada. A liberdade contratual, a livre 

iniciativa e o acúmulo de capital trouxeram condições desumanas de trabalho. 

O labor das mulheres e das crianças era considerado mão de obra barata. As 

crianças eram oferecidas pelos próprios pais aos distritos industrializados em troca de comida. 

Amauri Mascaro Nascimento abarca, em sua obra, parte do procedimento adotado 

para apurar a exploração infantil na época e cita o questionamento realizado aos pais de duas 

menores: 
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1. Pergunta: A que horas vão as menores para a fábrica? Resposta: Durante 
seis semanas foram às três horas da manhã e voltaram às dez da noite. 2. 
Pergunta: Quais os intervalos concedidos, durante as dezenove horas, para 
descansar ou para comer? Resposta: quinze minutos para o desjejum, meia 
hora para o almoço e quinze minutos para beber. 3. Pergunta: Tinha muita 
dificuldade para despertar suas filhas? Resposta: Sim, a princípio tínhamos 
que sacudi-las para despertá-las e se levantarem, bem como vestirem-se 
antes de ir ao trabalho. [...] 9. Pergunta: As menores estavam cansadas com 
esse regime? Resposta: Sim, muito. Mais de uma vez ficaram adormecidas 
com a boca aberta. Era preciso sacudi-las para que comessem. 10. Pergunta: 
Suas filhas sofreram acidentes? Resposta: Sim, a maior, a primeira vez que 
foi trabalhar, prendeu o dedo numa engrenagem e esteve cinco semanas no 
hospital de Leeds. 11. Pergunta: Recebeu salário durante esse tempo? 
Resposta: Não, desde o momento do acidente cessou o salário [...] 
(NASCIMENTO, 1996, p. 11). 

 

Diante dessa realidade de liberalismo contratual, a sociedade clamava pela 

intervenção do Estado para garantir condições mínimas de vida com dignidade aos seus 

cidadãos. Buscava-se, com isso, diminuir as desigualdades sociais, notadamente 

proporcionando proteção aos mais fracos. 

Em seus “Manuscritos”, Marx observa a desfiguração do trabalho, ao afirmar que 

“[...] o trabalhador decai a uma mercadoria e a mais miserável mercadoria” (MARX, 1978, p. 

283). 

Assim, a ausência de normas jurídicas de proteção à saúde dos trabalhadores fez 

com que estes suplicassem por leis segundo as quais o Estado deveria intervir na liberdade de 

contratação até então imposta. A Revolução Industrial foi marco das reivindicações dos 

direitos sociais, econômicos e culturais, direitos de cunho coletivo, munus do Estado. 

O Estado passou a ser intervencionista e abarcou uma nova concepção, capaz de 

mediar conflitos e servir como ponto de equilíbrio, garantindo direitos e voltando-se para 

interesses mais sociais que individuais (ARRUDA, 1998, p. 28).  

A situação de exploração dos trabalhadores apenas foi atenuada quando o Estado 

passou a intervir no sentido de que os interesses individuais de uma minoria não poderiam se 

sobrepor à deterioração humana da maioria. 

Esses novos direitos vieram tutelar aqueles economicamente mais fracos, os 

trabalhadores, e apresentam cunho de positividade; ou seja, requisitaram que o Estado 

atenuasse concretamente em favor das realizações, garantindo condições necessárias, com 

intuito de assegurar a independência social. 

As primeiras normas trabalhistas surgiram para salvaguardar a saúde do 

trabalhador exposto a condições desumanas de trabalho, em ambientes degradantes, 

insalubres e perigosos. A Lei da Saúde e Moral dos Aprendizes, promulgada na Inglaterra em 
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1802, é uma referência dessa conquista, ao estabelecer limite de 12 horas de trabalho por dia. 

Ela proibiu o trabalho noturno, obrigou os empregadores a lavar as paredes das fábricas duas 

vezes por ano e tornou obrigatória a ventilação desses estabelecimentos.  

Outro fato importante em respeito à saúde e à dignidade do trabalhador foi a 

Encíclica do Papa Leão XIII, de 1891, que influenciou legisladores e estadistas para o avanço 

da proteção social. 

Norma Sueli Padilha entende que as liberdades sociais afirmadas pelo Estado 

Social estão ligadas à ideia de coletivização; em outras palavras, à luta e ao amadurecimento 

do movimento dos trabalhadores enquanto grupo (PADILHA, 2010, p. 41). 

O modelo capitalista de produção firmado no final do século XIX não apenas 

provocou a degradação da qualidade de vida e da saúde do trabalhador, como também causou 

um processo de degradação e devastação do meio ambiente. 

À luz de suas pesquisas, Norma Sueli Padilha compreende que a degradação da 

saúde do trabalhador e do meio ambiente está inserida no mesmo contexto econômico-social. 

Para o trabalhador, os prejuízos resultam em doenças e acidentes do trabalho, decorrentes do 

meio ambiente insalubre e perigoso; já “[...] para o meio ambiente natural, a degradação 

significa a perda irreparável do equilíbrio dos ecossistemas, a destruição de biomas, a 

poluição de águas, de solos férteis e a extinção de espécies” (PADILHA, 2010, p. 42). 

A fim de proteger juridicamente os trabalhadores desses abusos cometidos pelo 

dono do capital, surgiram as primeiras normas do direito do trabalho, tendo a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) forte influência quando de sua criação, em 1919.  

Com a criação da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1945, surge, ainda, 

a proteção internacional dos Direitos Humanos, guarita voltada à essência do ser humano 

enquanto gênero, não adstrito à ideia do indivíduo tampouco a uma coletividade determinada. 

Apesar de a degradação do meio ambiente estar presente de forma desregrada 

nessa época de crescimento econômico, as primeiras normas foram instituídas na década de 

1970, com a Conferência de Estocolmo. Antes do surgimento dos Direitos Humanos de 

terceira dimensão, não se cogitava sobre a proteção ao meio ambiente, embora o processo em 

questão tenha tido seu ponto alto com a industrialização desenfreada surgida no fim do século 

XIX. 

Os Direitos de terceira dimensão, que consagram o princípio da solidariedade e 

fraternidade, são caracterizados como direitos indisponíveis e englobam interesses de grupos 

menos determinados de pessoas (direito difuso), bens de interesse das presentes e futuras 

gerações. Ademais, primam pela proteção do próprio gênero humano e englobam os direitos 
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ao meio ambiente equilibrado, ao desenvolvimento, à propriedade sobre o patrimônio comum 

da comunidade; à paz e à comunicação, além da qualidade de vida. Surgem imediatamente 

após os direitos de segunda dimensão, pela consciência de um mundo dividido entre nações 

em vários estágios de desenvolvimento. Há uma nova noção de direitos, inclusive aqueles 

ligados à fraternidade, não entre um povo em si considerado, mas entre povos e países: 

 

Ao lado dos tradicionais interesses individuais e sociais, o Estado passou a 

proteger outras modalidades de direito. São novos direitos, decorrentes de 

uma sociedade de massas, surgida em razão dos processos de 

industrialização e urbanização, em que os conflitos sociais não mais eram 

adequadamente resolvidos dentro da antiga tutela voltada somente para a 

proteção dos direitos individuais (PINHO, 2001, p. 62). 

 

São direitos cogentes ao próprio gênero humano, à paz, ao meio ambiente, ao 

patrimônio e à história. Ligam todos os povos, vão além dos direitos coletivos, apesar de 

confundirem-se com estes; são entrelaçados ao sentimento de humanitarismo e respeito entre 

os povos, sentimentos universais, abrangentes, ultrapassando os limites da coletividade. 

 

No caso dos interesses difusos, essa relação é metaindividual, isto é, ela se 

estabelece entre uma certa coletividade, como sujeito, e um dado bem de 

vida ‘difuso’, como objeto. Certo, pode suceder que esses interesses, num 

caso concreto, venham a ser veiculados, exteriorizados por um dos sujeitos, 

ou uma entidade, mas isso não altera a essência dos interesses, que 

permanecem difusos, pelo fato de se referirem a toda uma coletividade, 

indistintamente (MANCUSO, 2001, p. 91). 
 

Uma definição mais ampla para os direitos individuais de terceira dimensão seria 

de que estes direitos, de característica metaindividual, são de titularidade de pessoas 

indeterminadas e são direitos indivisíveis. 

Sob esse raciocínio, Pena de Moraes apresenta uma evolução histórica dos direitos 

fundamentais do homem: 

 

A primeira geração ou gestação de direitos fundamentais corresponde aos 

direitos individuais, políticos e à nacionalidade ou direitos fundamentais de 

primeira geração, gestação ou dimensão ou ‘direitos de liberdade’, 

característicos do Estado Liberal.  

A segunda geração ou gestação de direitos fundamentais equivale aos 

direitos sociais ou direitos fundamentais de segunda geração, gestação ou 

dimensão ou “direitos de igualdade”, característicos do Estado Social.  

A terceira geração ou gestação de direitos fundamentais corresponde aos 

direitos difusos ou direitos fundamentais de terceira geração, gestação ou 

dimensão, também denominados de novíssimos direitos ou direito de 

fraternidade ou solidariedade, característicos da proteção internacional dos 

direitos fundamentais (PENA DE MORAES, 1997, p. 70). 
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Há, também, aqueles que defendem que os direitos fundamentais possuam mais 

dimensões, porém, o que nos interessa é o direito do trabalho e o direito ambiental, os quais 

estão inseridos nos direitos de segunda e terceira dimensão, respectivamente. 

Os Direitos Fundamentais traduzem, portanto, uma criação de todo um contexto 

histórico-cultural da sociedade. 

 

3.2 O Meio Ambiente como Direito Humano Fundamental 

 

O direito ao meio ambiente equilibrado como Direito Humano Fundamental é 

assunto polêmico, pois, mesmo que seja de conhecimento de todos que o homem depende da 

natureza para sobrevier, é, igualmente, cogente à sociedade em geral que é o homem o 

causador dos impactos ambientais; logo, depreende-se que nem todos os cidadãos estão 

dispostos a cooperar com a preservação ambiental. 

O direito ao meio ambiente e o seu reconhecimento como direito fundamental do 

ser humano surgiu com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, 

realizada pela ONU, em 1972, na cidade de Estocolmo, dando azo ao Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente.  

Como resultado das discussões dessa Conferência, foi elaborada a Declaração de 

Estocolmo, um conjunto de 26 proposições denominadas Princípios. 

A Conferência de Estocolmo foi um marco na positivação dos direitos e na 

proteção do meio ambiente no âmbito internacional. Pode-se dizer que foi o grande divisor de 

águas e favoreceu o viés dos Direitos Humanos para a ideia de meio ambiente equilibrado 

como um direito de natureza fundamental. Reconheceu, também, que o meio ambiente, tanto 

o natural como o artificial, nele incluído o meio ambiente do trabalho, é essencial para o bem-

estar e o gozo dos direitos humanos. A questão ambiental tornou-se, pois, uma preocupação 

de cunho global.  

A Conferência promoveu diversos princípios que passaram a regular e orientar a 

preservação e o melhoramento do ambiente humano; a partir de então, enfatizou-se a 

necessidade de proteger a vida humana, mediante a proteção do meio ambiente. Mais ainda: 

firmou-se o entendimento de que, para conquistar uma vida sadia, é imprescindível o 

equilíbrio do meio ambiente, cuja qualidade permite a vida com dignidade não somente às 

presentes, mas, sobretudo, às futuras gerações. 

Para melhor percepção dos seus impactos, observem-se os Princípios 1 e 2 da 

Declaração, os quais proclamam: 
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1 – O homem tem direito fundamental à liberdade, à igualdade e condições 

de vida adequadas, em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita 

levar uma vida digna, gozar de bem-estar e é portador solene de obrigação 

de proteger e melhorar o meio ambiente, para as gerações presentes e 

futuras. 

2 – Os recursos naturais da Terra, incluídos o ar, a água, o solo, a flora e a 

fauna e, especialmente, parcelas representativas dos ecossistemas naturais, 

devem ser preservados em benefício das gerações atuais e futuras, mediante 

um cuidadoso planejamento ou administração adequada.  

 

Cuidou-se, já nessa época, da consagração do meio ambiente como um direito 

humano internacional, essencial à dignidade da vida, devendo ser preservados os recursos 

naturais do planeta, a exemplo da flora, fauna, do solo e da água. 

Nessa perspectiva, a proteção ao meio ambiente, em virtude de sua importância 

irrefutável, passou a ser tratada como dever de toda a comunidade internacional, não 

simplesmente em esfera doméstica: 

 

A proteção ambiental, abrangendo a preservação da natureza em todos os 

seus aspectos relativos à vida humana, tem por finalidade tutelar o meio 

ambiente em decorrência do direito à sadia qualidade de vida, em todos os 

seus desdobramentos, sendo considerado uma das vertentes dos direitos 

fundamentais da pessoa humana (MELO, 2002, p. 64). 

 

Infere-se, no aludido direito, um teor de cunho notadamente social, tratando o 

meio ambiente como um direito fundamental social do ser humano.  

Seguindo o norte lançado em Estocolmo, de garantir a preservação do meio 

ambiente, a Conferência Rio-92 consolidou o princípio da sustentabilidade ambiental, 

imprimindo no desenvolvimento sustentável a ideia de utilização de recursos naturais com 

responsabilidade, garantindo o desenvolvimento econômico com a utilização equilibrada dos 

recursos da natureza. 

Para melhor compreensão de que o Meio Ambiente é direito humano fundamental, 

faz-se mister analisar o dispositivo elencado na Constituição Federal de 1988, ao tratar dos 

Direitos e das Garantias Fundamentais no Título II (artigos 5º a 17). Digna de atenção é a 

redação do parágrafo 2º do art. 5º, in verbis: 

 

Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.  
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Pode-se, assim, asseverar que, estando o meio ambiente equilibrado qualificado 

como direitos de terceira dimensão e amparado pela Constituição como direito Difuso 

pertencente a todos os seres humanos, a sua essência é de direito humano fundamental, posto 

que os direitos fundamentais esboçados no artigo 5° não estão no rol daqueles considerados 

numerus clausus, uma vez que tais direitos fundamentais ultrapassam aqueles ali meramente 

descritos.  

Resta claro que o direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado é 

um direito materialmente fundamental, isto é, ainda que não esteja expresso na relação de 

direitos objurgados no Título II da Constituição Federal, encontra-se espalhado no texto 

constitucional, sobretudo em seu art. 225.  

Paulo de Bessa Antunes (2002, p. 26) defende que, no regime constitucional 

brasileiro, o art. 225 da CF impõe a terminação de que o direito ao meio ambiente sadio é um 

dos direitos humanos fundamentais, afirmando que o próprio art. 5º da CF faz referência 

expressa ao meio ambiente, ao tratar da ação popular (inciso LXXIII): 

 

Ora, se é uma garantia fundamental do cidadão a existência de uma ação 

constitucional com a finalidade de defesa do meio ambiente, tal fato ocorre 

em razão de que o direito ao desfrute das condições saudáveis do meio 

ambiente é, efetivamente, um direito fundamental do ser humano. 

 

Este também é o entendimento do doutrinador germânico Robert Alexy, para 

quem “[...] o direito ao meio ambiente traduz um exemplo de direito fundamental como um 

todo, na medida em que pode se manifestar em sede de diferentes formas de tutela de direitos 

fundamentais” (ALEXY, 2015, p. 429). 

Um dos aditamentos da constitucionalização do ambiente é, sem duvida, a sua 

proteção como garantia fundamental. Pela ótica constitucional, o meio ambiente alcança o 

ápice do ordenamento, passando a ter status de direito fundamental e suas normas se afiguram 

como de aplicabilidade imediata, nos termos do parágrafo 1º do art. 5º da CF.  

Já para Benjamin, tal direito tem fundamentação, primeiramente, pela estrutura 

normativa do tipo constitucional pautada na expressão “Todos têm direito [...]”; segundo, na 

medida em que o rol do artigo 5º, fonte principal de direitos e garantias fundamentais, por 

força do seu parágrafo 2º, não é exaustivo; e terceiro, configura-se uma extensão material do 

direito à vida, garantido no art. 5º, caput (BENJAMIN, 2007, p. 102-103). 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, caput, impõe ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado o status de direito constitucional fundamental, associado ao 
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direito à vida com decência. Tem-se, pois, que o direito fundamental ao meio ambiente 

resguardado e equilibrado é um incremento do direito fundamental à vida. 

 

3.3 Interdisciplinaridade do Direito Ambiental com o Direito do Trabalho 

 

Segundo Amauri Mascaro do Nascimento, o direito do trabalho nasceu como 

consequência da Revolução Industrial, ocorrida no século XVIII, e da reação humanista que 

se propôs a garantir e resguardar a dignidade do ser humano ocupado no trabalho das 

indústrias (NASCIMENTO, 2012, p. 04).  

A normatização desse direito deu-se em razão das indignas condições de trabalho 

impostas pelos patrões, frente à exigência de excessivas jornadas de trabalho para adultos, 

mulheres e crianças; à exploração desregrada dos trabalhadores em geral; aos acidentes de 

trabalho e à insegurança quanto ao futuro nos momentos em que não pudessem mais 

trabalhar; aos baixos salários, dentre outros fatores. 

Tratou-se, portanto, de uma manifestação político-social, na busca de proteção e 

tutela dos trabalhadores, mediante uma intensa intervenção inicial por parte do Estado nas 

relações de trabalho. 

Sobre isso, Moraes filho aponta que os valores do direito do trabalho são 

classificados como de ordem político-social, econômica e jurídica (MORAES FILHO, 2010, 

p. 235). 

O princípio protetor do direito do trabalho e os demais que dele decorrem (in 

dubio pro operario
28

, da norma mais favorável, da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, 

da primazia da realidade, etc.) estão em constante violação, porquanto, diante dos novos 

rumos da economia global, tende o mercado a mitigar esses princípios.  

A CF de 1988 tornou o homem o elemento principal do seu objeto, considerando 

os valores sociais do trabalho como um dos fundamentos da República Federativa Brasileira 

(inciso IV, art. 1º).  

O trabalho foi incluído como direito fundamental social no artigo 6º, segundo o 

qual “[...] são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho [...]”. A Carta 

Política Nacional, em seu art. 7º, reservou, expressamente, direitos que visam à melhoria da 

condição social do trabalhador urbano e rural, prestigiando os menos favorecidos em uma 

                                                        
28

 Este princípio do Direito do Trabalho consiste no favorecimento da parte mais fraca (o operário) sempre que 
existirem duas interpretações distintas para a norma jurídica aplicável à relação de emprego. A interpretação 
favorável ao empregado também será utilizada quando existirem lacunas na lei que tornem passível de dúvida a 
aplicação desta. Em qualquer hipótese, a interpretação da lei (ou do contrato individual ou do coletivo) deverá 
pender para o empregado em face da desigualdade de forças das partes integrantes da relação de emprego. 
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relação laboral e instituindo bases normativas constitucionais imutáveis na relação de 

emprego. Em linhas gerais, o mencionado dispositivo garantiu aos trabalhadores a redução 

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

A Constituição Federal de 1988 inseriu o trabalho como direito fundamental 

social, tornando-se mais que um mero documento guia da estrutura política, mas, 

principalmente, uma Constituição calcada nos interesses sociais e na dignidade da pessoa 

humana como elementos fundantes da sua própria razão de existir. 

Assim, o direito do trabalho consolidou-se como uma necessidade de 

regulamentar e de equilibrar as relações jurídicas laborais entre empregado e empregador, 

desenvolvidas nos meios econômicos de produção de bens e prestação de serviços.  

Reitere-se que a finalidade do direito do trabalho não é a mera proteção do 

trabalhador, mas o equilíbrio entre os atores sociais, que, por essência, são desiguais em face 

da inferioridade econômica do trabalhador, que, de sua parte, sempre precisará da proteção do 

Estado para assegurar a manutenção de suas garantias mínimas.  

Sergio Pinto Martins (2005, p. 17) concebe o direito do trabalho como ramo do 

direito que disciplina as relações laborais, as quais se constituem na sociedade para tutelar o 

trabalhador contra as violações aos direitos fundamentais trabalhistas, insculpidos na CF e nas 

normas internacionais orientadas pelo princípio da dignidade da pessoa humana do 

trabalhador. 

O direito do trabalho surgiu numa época de elevado crescimento econômico, 

baseada na livre iniciativa e no acúmulo de capital. Para Norma Sueli Padilha (2010, p. 41), 

“[...] o modelo capitalista de produção, ao mesmo tempo em que provocou a degradação da 

qualidade de vida e da saúde de grande massa de trabalhadores, também causou um processo 

de degradação e devastação jamais visto dos recursos naturais”. 

Isso porque, com a economia capitalista desenfreada e experimentada no início do 

século XX, houve, por décadas, o consumo exacerbado dos recursos naturais, além da 

produção de resíduos, resultando no processo de poluição. Nesse cenário, manifestou-se a 

necessidade de estabelecer regras de comportamento em relação ao meio ambiente, a partir da 

segunda metade do século XX. 

A Conferência de Estocolmo, em 1972, foi o marco inicial da criação do direito 

ambiental internacional, advindo das preocupações decorrentes de danos ambientais no 

mundo, causados pelo crescimento econômico sem respeito aos recursos naturais.  
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Do evento, emergiu uma consciência global da finitude desses recursos, bem 

como da urgência em se instituir princípios, conceitos e normas para salvaguardar o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, primordial para o bem-estar e o gozo dos direitos 

fundamentais. 

Nessa senda, Fiorillo (2011, p. 72) destaca que o meio ambiente relaciona-se a 

tudo que nos circunda, sendo constituído por um o conjunto de relações entre os seres vivos, 

influenciando na vida e no comportamento destes. 

Édis Milaré (2001, p. 109), ao se referir ao Direito Ambiental, conceitua-o como: 

 

[...] o complexo de princípios e normas coercitivas reguladoras das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, possam afetar a sanidade 

do ambiente em sua dimensão global, visando à sua sustentabilidade para 

as presentes e futuras gerações. 

 

Os princípios gerais estão expressos pelo acesso justo aos recursos naturais; do 

poluidor pagador, da precaução, da reparação do dano, da informação e, por último, da 

participação. 

No âmbito interno, o Direito Ambiental pátrio mereceu destaque como ciência 

jurídica com o advento da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Lei da Política Nacional do 

Meio Ambiente), que, em seu art. 3º, inciso I, define o meio ambiente 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”. 

Como já consignado, a Constituição Federal de 1988 preconiza, em seu art. 225, 

caput, que: 

 

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. 

 

Em respeito ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, encontra-

se positivada a lógica de que o indivíduo tem direito a uma vida digna. O uso indiscriminado 

e irresponsável dos recursos naturais, portanto, tem gerado, ao longo dos anos, prejuízos 

irreversíveis e irreparáveis à qualidade de vida das pessoas. 

A definição de meio ambiente é posta como um conjunto de fatores e elementos 

substanciais à sobrevivência; é o local onde se desenvolve a vida, onde se encontram os 
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elementos e as condições para que diversas espécies de organismos se desenvolvam 

(BRANCO, 1980, p. 201).  

José Afonso da Silva destaca que são três os aspectos do meio ambiente: o natural, 

o cultural e o artificial, nele incluído o meio ambiente do trabalho (SILVA, 1995, p. 04). 

Quando se trata de problema que envolve questões trabalhistas e ambientais, de regra, 

acontece a interdisciplinaridade entre esses dois ramos do direito. 

Ademais, o direito ambiental, enquanto direito humano, penetra, 

transversalmente, por todos os ramos do direito, garantindo a dignidade da pessoa humana ao 

proteger o meio ambiente no qual se vive.  

Novamente com Norma Sueli Padilha, a autora proclama que o meio ambiente do 

trabalho afigura-se como uma interseção entre o direito do trabalho e o direito ambiental: 

enquanto aquele é o garantidor das normas relativas à relação de trabalho entre empregado e 

empregador, este (o direito ambiental) assegura a proteção do trabalhador com imposições de 

normas e princípios mais rígidos, advindos do sistema de proteção ambiental, coibindo, 

portanto, qualquer forma de degradação do meio ambiente onde o ser humano exerce o seu 

labor (PADILHA, 2010, p. 378). 

Essa relação trata do estudo de dois campos distintos do direito que, ainda assim, 

possuem pelo menos um cerne em comum, que é a proteção ao meio ambiente do trabalho 

equilibrado da forma como estatuído no artigo 200, VIII da CF/88, quando atribuiu ao 

Sistema Único de Saúde (SUS) a colaboração na proteção do meio ambiente, inclusive 

naquilo que envolve o trabalho.  

O direito a um meio ambiente do trabalho equilibrado ganhou, com isso, 

contornos constitucionais, sendo revestido de caráter fundamental. 

Consoante Norma Sueli Padilha (2010, p. 374), a proteção ao meio ambiente do 

trabalho, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, estava inserida na legislação 

contida na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no rol destinado à Segurança e 

Medicina do Trabalho.  

De forma tímida e pouco abrangente, a CLT conduziu, em alguns de seus artigos, 

normas de proteção à saúde do trabalhador. Também apresentou normas, embora sutis, que 

preveem a punição daqueles que causarem dano ao meio ambiente do trabalho. 

O respeito à dignidade do ser humano é um dos pilares mais importantes dos 

Direitos Humanos; destarte, o meio ambiente, conforme reportado, veio a ganhar proteção 

constitucional. 
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O Título VII da CF/1988 dedicado à ordem econômica e financeira, em seu art. 

170, dispõe que a dignidade humana tem seus princípios regidos pela ideia de que o ser 

humano está à frente dos meios de produção e que sua saúde e dignidade não podem ser 

mercantilizadas: “[...] a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social […]”. 

Ao preconizar normas ambientais e trabalhistas em um mesmo artigo, o 

constituinte, certamente, pretendeu prever que as atividades econômicas observassem o 

equilíbrio entre o desenvolvimento e o meio ambiente do trabalho saudável (FIORILLO, 

2011, p. 79). 

As condições laborais estão, intrinsecamente, ligadas à qualidade de vida do 

trabalhador, influenciando, sobremaneira, a sua saúde, razão pela qual se faz necessária a 

proteção constitucional do ambiente no qual ele passa a maior parte de sua vida.  

Fiorillo e Rodrigues argumentam que o meio ambiente do trabalho tem como bem 

jurídico tutelado a saúde, a segurança do trabalhador e, consequentemente, sua própria vida. E 

é isso o que se procura salvaguardar quando se aduz ao homem trabalhador em relação às 

diversas formas de degradação do meio ambiente onde exerce seu labor (FIORILLO; 

RODRIGUES, 1996, p. 127).  

As normas ambientais do trabalho que versam, em especial, sobre os temas de 

saúde e segurança do trabalhador são revestidas de transversalidade, sendo objeto de estudo 

não só do Direito Ambiental, mas, de forma ampla, da teoria geral dos Direitos Humanos, 

tendo em vista o direito à vida constituir-se o bem maior a ser protegido. 

Enfatiza-se que o ambiente laboral é o local onde o trabalhador passa a maior 

parte de sua vida produtiva e, por essa razão, o meio ambiente do trabalho equilibrado é 

corolário para uma qualidade de vida sadia, sinalizando condão de importância extrema à 

dignidade do trabalhador. 

Na apreciação de Silva (2000, p. 23),  

 

o meio ambiente de trabalho é um complexo de bens imóveis e móveis de 

uma empresa e de uma sociedade, objeto de direitos subjetivos privados e de 

direitos invioláveis da saúde e da integridade física dos trabalhadores que o 

frequentam.  

 

Inserindo-se o meio ambiente do trabalho no meio ambiente geral, percebe-se que, 

para alcançar a qualidade de vida, descrita na Constituição Federal de 1988 (artigos 5º, caput, 
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e 225), impõe a existência de um ambiente laboral equilibrado e salubre que assegure o bem-

estar do trabalhador e a própria qualidade de trabalho. 

Por conseguinte, não basta que o homem se mantenha vivo; é preciso que ele viva 

dignamente, o que implica uma conjuntura de fatores, entre os quais a saúde, tendo em conta 

os padrões definidos pela Organização das Nações Unidas, elencados nos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável, em especial, no Objetivo Oitavo, que estabelece o emprego 

digno, com a consequente promoção de ambientes de trabalho seguros e equilibrados
29

. 

A respeito do tema, preceitua-se lembrar que, em setembro de 2015, a ONU 

definiu agenda mundial sobre o desenvolvimento sustentável com dezessete objetivos e várias 

metas a serem atingidas, dentre as quais aquela apontada anteriormente. 

O meio ambiente deve ser ponderado e respeitado em suas particularidades para a 

busca do equilíbrio, tão necessário à qualidade de vida. Nessa perspectiva, o art. 225 da CF/88 

alcança a proteção universal do meio ambiente natural, cultural e o modificado pelo homem, 

este último envolvendo o meio ambiente do trabalho, pois visa a tutelar a dignidade e o bem-

estar do ser humano. 

O direito do trabalho e o direito ambiental possuem pontos de comunicação. O 

primeiro deles é o contexto histórico de degradação em que se deu o surgimento das 

disciplinas e que conquistaram o status de direito fundamental; já o segundo é a 

universalização da proteção do objeto de estudo destes direitos que está expressa em tratados 

e convenções internacionais.  

Alice Monteiro de Barros (2007, p. 1.038-1.052) assevera que as más condições 

de trabalho provocam riscos conhecidos há muitos anos, citando-se, a título de exemplo, as 

doenças profissionais causadas pela exposição a agentes químicos e biológicos. Há, também, 

outras enfermidades que acometem o empregado, gerando acidentes de trabalho e 

envelhecimento precoce, tendo como principais causas a duração excessiva da jornada de 

trabalho, falta de repouso suficiente, trabalhos em turnos de revezamento, tarefas repetitivas, 

trabalho penoso, esforço físico, ambiente hostil, posturas inadequadas, ritmo de trabalho, 

atenção e tensão constantes. 

A interdisciplinaridade do direito ambiental e do direito do trabalho está 

regulamentada na Convenção 148 da OIT, ratificada pelo Brasil, que apresenta os 

procedimentos técnicos correlacionados que deverão estar dispostos em um documento base, 

de uma forma sequencial, definindo a condição atual da organização em relação à segurança 

                                                        
29

 A estratégia 8.8, Dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, assim expressa: “Proteger os direitos 

trabalhistas e promover ambientes de trabalhos seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo 

trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas com empregos precários”. 
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do trabalho e às medidas corretivas e/ou preventivas que devem ser tomadas dentro de um 

prazo determinado (MARTINS, 2012, p. 98).  

Essa conexão tem o objetivo da preservação da saúde e da qualidade de vida dos 

trabalhadores, por meio da antecipação, do reconhecimento, da avaliação e do controle dos 

agentes ambientais no trabalho, considerando, ainda, a proteção do meio ambiente e dos 

recursos naturais (RIBEIRO, 2013, p. 74).  

Figueiredo e Magalhães (2014, p. 26) advertem sobre a semelhança entre o direito 

do trabalho e o direito ambiental no aparente conflito com o capitalismo. Os autores afirmam 

que “[...] poder-se-ia num primeiro momento dizer que o direito ambiental e o direito do 

trabalho parecem constituir elementos estranhos ao próprio sistema econômico capitalista”. 

A comunicação entre esses ramos do direito enquanto ciência jurídica apresenta 

como núcleo de identidade a proteção à dignidade da pessoa humana na relação com o meio 

ambiente de trabalho equilibrado e saudável, com preocupação na ordem global (ROCHA, 

2012, p. 127). 

O direito do trabalho e o direito ambiental se comunicam, pois, intensamente e 

interagem de forma recíproca e interdisciplinar, salientando a tutela de direitos fundamentais 

tais como o meio ambiente equilibrado e saudável, a saúde do trabalhador no ambiente de 

trabalho e a qualidade de vida digna da pessoa humana. 

Por conta disso, o ser humano, enquanto indivíduo, elemento fundamental à 

existência do próprio Estado, encontra-se no centro das preocupações, devendo o ordenado 

jurídico global esforçar-se para promover ambientes salubres e não perigosos ao trabalhador. 

E é justamente a saúde do trabalhador que tem se demonstrado um problema de 

alta complexidade que o direito do trabalho, de forma isolada, não está sendo capaz de 

proteger. Diante dessa dificuldade, o sistema jurídico relacionou a ciência trabalhista com a 

ciência ambiental, a fim de ampliar os estudos sobre a tutela do meio ambiente do trabalho, 

utilizando seus princípios, suas diretrizes e normas consideradas mais rígidas eficazes. 
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CAPÍTULO 4 – MEIO AMBIENTE DO TRABALHO EQUILIBRADO: 

RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR 

 

4.1 Teoria Geral da Responsabilidade Civil 

 

Historicamente, a formação do instituto da responsabilidade no âmbito civil, pós-

Proclamação da República, restou delineada no Direito brasileiro, a partir do Código Civil de 

1916. O CC/2002 reproduziu, praticamente, a mesma orientação legal do dispositivo anterior 

sobre a responsabilidade civil, acrescentando, porém, de forma explícita, a possibilidade de 

reparação por danos morais, em seu art. 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito”. 

Nas palavras de Maria Helena Diniz, a responsabilidade civil é a aplicação de 

medidas que obrigam uma pessoa a reparar o dano moral ou patrimonial causado a 

terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por 

alguma coisa a ela pertencente ou por simples imposição legal (DINIZ, 2006, p. 40).  

A Responsabilidade Civil, no Brasil, nasce da obrigação de reparar um dano 

causado a outrem, dano este ocasionado por uma conduta comissiva ou omissiva, dolosa 

ou culposa, a depender da teoria a ser adotada em cada caso concreto.  

Na vigência do Código Civil de 1916, a responsabilização era, exclusivamente, 

subjetiva, não havia hipótese, ou previsão legal acerca de responsabilidade objetiva.  No 

entanto, com advento do Código Civil de 2002, Lei nº 10.406/2002, introduziu-se a 

responsabilidade objetiva como uma constante realidade no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

Com isso, atualmente, a classificação doutrinária da responsabilidade civil é 

bipartite, objetiva e subjetiva, diferenciando uma da outra pela necessidade de se constatar 

quatro elementos: ação ou omissão; dano; nexo causal; culpa ou dolo. Corroborando esse 

pensamento, Maria Luiza Granziera destaca que a responsabilidade civil, no direito 

brasileiro, está classificada em duas categorias, quais sejam: a responsabilidade subjetiva 

– quando há a necessidade de se comprovar a culpa – e a responsabilidade objetiva – 

aquela em que não há a necessidade de provar a culpa (GRANZIERA, 2014, p. 714). 

A responsabilidade subjetiva está prevista no caput do artigo 927 do Código 

Civil de 2002 e obriga àquele que comete ato ilícito a reparar o dano causado.  
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Já nos termos do artigo 187 do Código Civil: “comete ato ilícito o titular de 

um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (BRASIL, 2002). 

Para conceituar o reparo de um equilíbrio de natureza moral e patrimonial 

debilitado, tutela-se a relação de um bem, com todas as suas utilidades, passadas e futuras, 

inerentes a um determinado sujeito. O fato gerador da responsabilidade civil é o interesse em 

restabelecer o equilíbrio causado pelo dano; dito isto, cinge-se, portanto, à reparação do dano 

experimentado. 

A responsabilidade civil, em ambas as modalidades, são oriundas das relações 

Lex Aquilia. Nas relações aquilianas, por serem extracontratuais, não há que se falar em 

nulidade por quebra de contrato, em descumprimento de obrigações determinadas e em 

demais termos ligados aos contratos inter partes; a preocupação aqui é, precisamente, com 

os prejuízos causados a terceiros, originados das relações interpessoais.  

Monteiro (1995, p. 392) elucida que “[...] pela teoria da responsabilidade 

subjetiva ou da culpa [...] a obrigação de reparar o dano decorre do juízo de reprovação ao 

comportamento do agente”. 

A responsabilidade civil repousa, pois, substancialmente, no elemento 

subjetivo culpa, lato sensu. Não demonstrada a sua ocorrência, não há como impor o 

dever de indenizar a vítima, ao pretenso responsável pelo prejuízo que lhe foi causado 

pelo evento danoso. 

No Código Civil de 2002, tal regra foi distribuída em mais de um artigo, 

constante tanto na parte geral, “Dos atos ilícitos” (Livro III, Título III), como na parte 

especial, “Da Responsabilidade Civil” (Livro I, Título IX). 

Na nova redação, foram modificadas e inseridas algumas palavras, a fim de 

deixar mais clara a intenção do legislador, além da inclusão do posicionamento 

jurisprudencial já pacífico.  

Conforme disciplina Antônio Jeová Santos: 
 

 

Denomina-se responsabilidade civil subjetiva aquela causada por conduta 

culposa lato sensu que envolve a culpa stricto sensu e o dolo. A culpa 

(stricto sensu) caracteriza-se quando o agente causador do dano praticar 

ato com negligencia ou imprudência. Já o dolo é a vontade 

conscientemente dirigida à produção do resultado ilícito (SANTOS, 

2012). 
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O grande desrespeito às normas ambientais e a dificuldade em se comprovar a 

culpa das empresas pelos danos foram os propulsores da responsabilidade civil objetiva; ou 

seja, sem a análise de culpa. Sobre essa questão, o Código Civil Brasileiro, em seu artigo 927, 

parágrafo único, é terminante ao prever, expressamente, a obrigação de reparar o dano, 

independentemente da culpa do agente. 

Se no âmbito do direito privado, a teoria do risco integral não é adotada, com 

exceção das áreas especificadas pelo legislador, no Direito Ambiental, a doutrina pátria 

adere a essa teoria, e não admite nenhum tipo de excludentes nos casos de danos ao meio 

ambiente. 

Em síntese, resta saber que, pelos artigos ora comentados do Código Civil em 

vigor, também prevalece a teoria subjetiva; para que o agente causador do dano seja 

responsabilizado, faz-se necessária a comprovação da culpa stricto sensu (imprudência, 

negligência ou imperícia), além do dano e do nexo causal. 

 

4.1.1 Responsabilidade decorrente de acidente típico no meio ambiente laboral 

 

O elemento fundamental da responsabilidade civil clássica, aplicada na justiça do 

trabalho, é o prejuízo, que, por sua vez, se subdivide em duas espécies: material ou moral. O 

dano material, segundo dispõe o Código Civil, art. 402, abarca tanto os danos emergentes 

quanto aqueles causados em decorrência do que a vítima deixou de auferir em razão do evento 

ocorrido, conhecido como os lucros cessantes. 

No entendimento de Maria Helena Diniz: 

 

[…] poder-se-á definir a responsabilidade civil como a aplicação de medidas 

que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a 

terceiros em razão de ato do próprio imputado, de pessoa por quem ele 

responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda (responsabilidade 

subjetiva), ou, ainda, de simples imposição legal (responsabilidade objetiva) 

(DINIZ, 2001 p. 34). 

 

Assim, a responsabilidade civil subjetiva é a regra aplicada na justiça do trabalho, 

sendo a teoria objetiva a exceção aplicada em casos pontuais.  

A reparação civil se baseia na ação voluntária do agente, enquanto violadora de 

um dever jurídico original, e requer que se elucide a natureza do dano. Desse modo, ela se 

classifica em categorias, conforme o quadro a seguir: 
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Quadro 4 – Síntese da classificação da Reponsabilidade Civil 
E

X
T

R
A

 

C
O

N
T

R
A

T
U

A
L

 
 

Subjetiva 

 

CC, artigos 927 e 186 

Culpa provada  

Culpa presumida 

Objetiva 

Abuso de direito (CC art. 187 c.c. 927) 

Atividade de risco ou fato do serviço (CC, art. 927, parágrafo único) 

Fato do produto (CC, Artigo 931) 

Fato de outrem (CC, Artigos932 e 933) 

Fato da coisa (CC, Artigos936 e 938) 

Responsabilidade do Estado e dos prestadores de serviço público (CF, art. 37, 

parágrafo 6º) 

Nas relações de consumo (CDC, Artigos12 e 14) 

 

C
O

N
T

R
A

T
U

A
L

 

 CC, artigos 389 e 475 

Com obrigação de resultado 

Sem obrigação de resultado 

Fonte: Cavalieri Filho, 2006, p. 43. 

 

A lesão será indenizável, materialmente, quando envolve bens patrimoniais, e a 

reparação da vítima é avaliada por meio da recuperação do bem. Assim, sendo o dever violado 

de natureza patrimonial, a indenização é calculada com base nos danos materiais sofridos, isto 

é, visa ao retorno do ofendido ao status quo ante. 

De outro lado, se não for possível restituir o bem, por ser imaterial, a indenização 

poderá ainda ser de caráter pecuniário, sob a forma de prejuízo moral.  

No cálculo do quantum indenizatório por danos morais, há que se considerar a 

equivalência entre a ofensa e a reparação; em outras palavras, há de se basear no princípio da 

proporcionalidade e da razoabilidade. 

A responsabilidade civil subjetiva, nos ensinamentos de Cavalieri Filho (2006), 

está intrinsecamente ligada à culpa, sendo o pressuposto essencial para se atribuir a obrigação 

de indenizar, nos precisos termos do artigo 186 do Código Civil. Importa lembrar que a culpa 

abrange tanto a ação dolosa quanto a culposa.  

Os elementos da responsabilidade subjetiva são: a conduta culposa do agente, o 

nexo causal e o dano, formando, assim, esse lastro constitutivo do ato ilícito (Código Civil, 

artigo 927). 

Na hipótese de violação do direito de alguém se deve entender todo e qualquer 

direito subjetivo, não somente aqueles relativos “[...] como também e principalmente os 
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absolutos, reais e personalíssimos, nestes incluídos o direito à vida, à saúde, à liberdade, à 

honra, à intimidade, ao nome e à imagem” (CAVALIERI FILHO, 2006, p. 41). 

A Emenda Constitucional nº 45/04 ampliou a competência da Justiça do Trabalho, 

conferindo-lhe domínio para julgar ações oriundas da relação de trabalho como um todo. É 

relevante destacar que o artigo 114, V, da CF/88 prevê que é atribuição da Justiça do Trabalho 

processar e julgar:  

 

[…] as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da 

relação de trabalho, ainda em nossa Magna Carta no artigo 7º há previsão de 

que “São direitos dos trabalhadores...”, “XXVIII – (...) sem excluir a 

indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa”; 

 

Nota-se, na transcrição anterior, a previsão de aplicação da responsabilidade civil 

subjetiva. No entanto, ao contrário, se observado o artigo 2º da CLT, que, ao conceituar o 

empregador como a empresa que “assume o risco da atividade econômica”, constatar-se-á a 

evidente responsabilidade civil objetiva, quando a empresa desenvolve atividade de risco.  

Assim, a responsabilidade objetiva ganhou contornos e aplicabilidade na justiça 

do trabalho nos casos de o empregador desenvolver atividade de risco, considerando o que 

dispõe o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil.  

Insta mencionar, também, que a responsabilidade típica decorrente de acidente no 

ambiente de trabalho continua a ter sua regulamentação e seu embasamento na CLT e no 

Código Civil, subsidiariamente. 

Finalmente, enfatiza-se, aqui, que a presente pesquisa mantém seu cerne na 

responsabilidade objetiva decorrente de dano causado ao meio ambiente do trabalho e, via de 

consequência, ao empregado que ali desenvolve seu mister e passa a maior parte de sua vida.  

 

4.2 Responsabilidade Civil Ambiental  

 

4.2.1 Responsabilidade Civil Ambiental por dano causado ao Meio Ambiente do 

Trabalho 

 

A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XXVIII, impõe a reparação do 

dano do acidentado via pagamento de indenização pelo empregador quando este incorrer em 

dolo ou culpa, afastando a responsabilidade objetiva; em contrapartida, o artigo 200, VIII, 

assegura ao trabalhador o equilíbrio do meio ambiente do trabalho, com a responsabilização 

objetiva advinda do direito ambiental. 
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Em um primeiro momento, pode-se vislumbrar uma aparente antinomia entre as 

duas normas: enquanto a primeira impõe a ocorrência de dolo ou culpa do empregador para 

que haja a responsabilidade de indenizar o empregado acidentado, a segunda aplica a 

responsabilidade objetiva em caso de dano à saúde do trabalhador. 

As duas normas, apesar de aparentemente destoantes, não o são. Devem-se 

distinguir as causas do dano e observar se o prejuízo experimentado pelo trabalhador está 

ligado ao desequilíbrio do meio ambiente onde ele exerce sua atividade; em caso afirmativo, 

utilizam-se as normas do direito ambiental, conforme dispõe o artigo 200, VIII. Nesse caso, o 

olhar é amplo, coletivo e difuso, não atinge apenas um trabalhador, mas toda a coletividade, 

ao passo que o acidente de trabalho típico tange ao trabalhador individualmente; daí porque 

deve ser comprovada a culpa ou o dolo do empregador, atraindo, nesse caso, a 

responsabilidade subjetiva, havendo a possibilidade de aplicar as excludentes de ilicitude.  

Nos casos nos quais o trabalhador adoece por conta da utilização do uso de 

agrotóxicos, deve o aplicador da lei ter o olhar abrangente, de um meio ambiente do trabalho 

desequilibrado que suplanta não apenas o trabalhador, mas toda a coletividade que tenha 

contato com aquele ambiente poluído; em tais condições, a aplicação da responsabilidade 

objetiva é medida que se impõe na forma estatuída pela Lei nº 6.938/1981.  

Assim, deve-se analisar o meio ambiente do trabalho de forma ampla, 

verificando se o trabalhador esta inserido nesse universo insalubre, de forma geral, pode-

se ter em mente que nos casos de desequilíbrio do meio ambiente do trabalho, serão 

atraídas as normas estatuídas na Lei 6.938/81, com a aplicação da responsabilidade 

objetiva. 

A importância do equilíbrio ambiental e da harmonização do ambiente, a partir 

da reflexão da reparação dos eventos danosos, torna o tema da responsabilidade civil 

ainda mais relevante na área jurídica. Portanto, aquele que exerce atividade capaz de 

produzir modificação negativa externa e viola direitos de outrem deverá responder pelos 

seus atos, indenizando o lesado e, principalmente, implementando ações que visem à 

preservação do equilíbrio ambiental. 

A responsabilidade civil em matéria ambiental surgiu com a Lei nº 6.938/1981, 

art. 4º, inciso VII, impondo ao poluidor a obrigação de indenizar os danos causados pelo 

desequilíbrio ao meio ambiente
30

. 

                                                        
30

 Artigo 4, inciso VII: “[...] à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os 

danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”. 
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Atualmente, com as novas formas de produção e a cobrança, cada vez maior, por 

resultados, o trabalhador está, frequentemente, adoecendo. Castells, analisando esse 

panorama, constata que a estrutura do mercado está se adaptando a uma nova realidade 

produtiva e tecnológica, cujos enfoques são: produtividade, lucratividade e competitividade 

(CASTELLS, 1999, p. 254). 

A busca desenfreada por resultados está comprometendo a saúde dos 

trabalhadores e deixando-os em situação de risco. A esse respeito, Norma Sueli Padilha realça 

que: 

 

[...] a extensão da problemática ambiental suscitada na atualidade demanda 

uma nova maneira de conhecer a tutela do trabalhador no seu meio ambiente 

de trabalho, ampliada sobremaneira em seus limites e contornos, pela 

proteção constitucional, geradora da real concepção do meio ambiente do 

trabalho (PADILHA, 2010, p. 132). 

 

Vê-se, pois, que as normas contidas na Consolidação das Leis do Trabalho 

tornam-se incompletas e ineficazes para tutelar os trabalhadores expostos a condições 

degradantes em seu ambiente do trabalho, atraindo, nesses casos, a tutela advinda das normas 

do direito ambiental, diretrizes mais abrangentes, complexas e eficazes. 

A crescente degradação ao meio ambiente, ao longo das últimas décadas, 

ocasionada pelo desenvolvimento industrial e tecnológico, tem gerado uma preocupação e 

uma atenção voltadas ao tema da responsabilidade civil por conta dos danos ambientais.  

Com isso, a temática proposta como desta investigação demanda um novo 

formato de avaliação acerca da legislação e todos os aparatos legais de proteção do meio 

ambiente, nele incluído o do trabalho. 

O marco inicial da apreensão ao meio ambiente do trabalho equilibrado, seguro e 

saudável teve início com a Revolução Industrial, conforme mencionado em capítulos 

anteriores, em função do aumento significativo de operários com a missão de produzir, mais e 

mais, igualando-os a objetos em condições de trabalho degradantes e insalubres, sendo o lucro 

o único e exclusivo interesse. Tal panorama gerou um grave desequilíbrio ao meio ambiente e 

também ao trabalhador. 

Com a chegada do capitalismo industrial, surgiu a necessidade de se pensar 

além da teoria clássica subjetiva. Quanto aos reflexos no campo laboral, com o 

crescimento das práticas acidentárias no labor, a Revolução Industrial resultou em um 

importante marco da interferência do ser humano no meio ambiente, porquanto, “[...] até 

essa época, o homem se adaptava ao seu meio; depois disso, passou a adaptar o meio 



84 

 

ambiente aos seus interesses e necessidades” (LEMOS, 2008, p. 93).  

Seguindo esse pensamento, Germana Parente Neiva Belchior, afirma que: 

 

Os riscos eram predominantemente locais, verificados a partir da 

insalubridade do ambiente em que viviam os proletariados e outras pessoas, 

nos lugares poluídos pela indústria. Os perigos podiam ser identificados 

pelos sentidos humanos, haja vista que se relacionavam com riscos 

concretos, vinculados ao maquinário e à poluição gerada pela Revolução 

Industrial. A causalidade simples era, pois, suficiente para justificar e 

oferecer respostas à intervenção humana no ambiente (BELCHIOR, 2015a, 

p. 31-40). 

 

Esses riscos mostraram a necessidade de determinadas alterações na formação 

da teoria da responsabilidade civil, a fim de adaptar-se à temática dos sinistros ambientais, 

sabendo-se que o desenvolvimento tecnológico, característica intrínseca da Revolução 

Industrial, conduziu a um fator de risco permanente, manifestadamente nos procedimentos 

de proliferação de novas substâncias ou produtos, com uma grande discrepância com 

relação ao período pré-industrial, quando os danos eram causados pelo emprego de meios 

e instrumentos facilmente domináveis pelo homem (CATALÁ, 1996, p. 154). 

Nos últimos anos, com o advento da globalização, os trabalhadores 

transformaram-se em atores ou personagens num palco de modificações no que se refere à 

mão de obra, sobretudo a industrial, em decorrência da automação e da informatização. 

Essa nova realidade, antagonicamente, ocasionou também o desemprego, 

proliferando, a cada dia, o trabalho informal, em todos os centros urbanos, nos quais a 

segurança, a saúde e o meio ambiente de trabalho digno são relegados a um plano totalmente 

secundário. 

O estudo dos aspectos ambientais e seus impactos é composto por um conjunto 

indissociável, de sobrevivência “atribuída” pelo sistema de trabalho adotado no mundo todo. 

O capitalismo, que tem como principal ferramenta a mão de obra humana, em contrapartida, 

colide, não rara as vezes, com o maior de todos os princípios constantes na Constituição 

Federal de 1988: a Dignidade da Pessoa Humana. 

O Direito do trabalhador não está disciplinado apenas pela Consolidação das Leis 

do Trabalho; a Carta Maior acoberta tais direitos, em capítulo próprio, com a finalidade 

primeira de promover a proteção da vida e da saúde dos trabalhadores, com princípios básicos 

e formadores, destacando-se o Princípio Protetor ou da Tutela do Trabalhador, por ser o 

trabalhador, na relação de trabalho, a parte frágil, hipossuficiente.  
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A mesma Constituição Federal de 1988 disciplinou a proteção ao meio ambiente, 

trazendo normas mais rígidas e eficazes para essa concretização, ampliando a abrangência do 

conceito de meio ambiente para incluir, nessa proteção, o meio ambiente do trabalho. O meio 

ambiente equilibrado é, assim, tema de direito fundamental e está ligado à existência digna da 

pessoa humana. Eis, pois, porque se impõe o dever de conservação.  

A proteção tratada no parágrafo anterior está inserida em seu artigo 225, que 

assegura o direito de todos a um meio ambiente seguro e equilibrado tanto para as presentes 

quanto para as futuras gerações: 

 

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. 

 

Tal dispositivo de natureza ambiental encontra-se inserido no Título Da Ordem 

Social da Carta Magna, exaltando que “[...] a ordem social tem como base o primado do 

trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais” (art. 193), compreendendo, dessa 

forma, a proteção ao meio ambiente, abrangendo, igualmente, o meio ambiente do trabalho. 

O artigo art. 200, inc. VIII da CF abarca, de maneira expressa, o dever de 

preservação do meio ambiente do trabalho como forma de garantir a qualidade de vida 

estabelecida no artigo 225. Mostra-se, contudo, duas tendências notoriamente modernas: a 

atenção com o meio ambiente vital e a busca da qualidade no sentido amplo, compreendendo, 

também, o espaço do trabalho (MINARDI, 2010, p. 28). 

Fiorillo e Rodrigues (1997 p. 110), corroborando esse pensamento, afirmam 

que: 

 

O mesmo se aplica com relação ao “direito ao trabalho”, já que a saúde se 

trata de um objetivo intrínseco ao meio ambiente, que dele não se separa. 

Em virtude disso, a doutrina, motivada pelo tratamento dado ao tema pela 

CF (artigos 200, VIII, 7º, XIV, XXXIII, entre outros incisos do referido 

artigo), “criou” o chamado meio ambiente do trabalho, qual seja, local 

onde se exerce qualquer atividade laboral. Também aí, o meio ambiente 

deve ser ecologicamente equilibrado, com qualidade de vida, sob pena de 

inviabilizar o próprio exercício desta garantia prevista no artigo 6º da CF: 

o direito ao trabalho. 

 

Nas palavras de Celso Antônio Pacheco Fiorillo: 

 

[...] a proteção do meio ambiente do trabalho na Constituição se faz presente 

de forma ‘mediata’ por conta do art. 225 da CF, e que a tutela imediata se faz 
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presente por conta dos arts. 196 e seguintes somados ao art. 7º, que possui 

dispositivos relativos à tutela da saúde do meio ambiente do trabalho 

especificadamente (FIORILLO, 2000 p. 71). 

 

O meio ambiente do trabalho é o local onde o homem passa a maior parte de sua 

vida e onde desenvolve seus atributos pessoais e profissionais, contribuindo com a produção, 

distribuição e circulação de riquezas, podendo ser conceituado como um conjunto de bens 

imateriais e materiais pertencentes à atividade empreendedora, de fim lucrativo ou não, 

englobando a força de trabalho humano, as condições de trabalho, enfim, a organização da 

produção e do trabalho como um todo (ALKIMIN, 2008, p. 29). 

Portanto, o que se visa a tutelar é a defesa das condições de saúde e salubridade 

do trabalho, mantendo tanto o equilíbrio do meio ambiente como a plena saúde dos 

trabalhadores, constituindo tutela difusa da proteção à saúde, direito de todos, da coletividade, 

da massa de trabalhadores (GROTT, 2010, p. 61). 

Em uma definição mais abrangente, Roberto Basilone Leite conceitua o meio 

ambiente do trabalho como o lugar em que se concretizam as relações de trabalho e, 

consequentemente, onde o ser humano desenvolve suas virtualidades, obtém os recursos 

necessários à sua sobrevivência e colabora para a criação de riqueza social e para a promoção 

do bem comum (LEITE, 2006, p. 11). 

Para Guilherme José Purvin de Figueiredo, o Direito do Trabalho e o Direito 

Ambiental são disciplinas autônomas e modernas, interligadas por um objetivo que é a 

qualidade de vida do ser humano: 

 

[...] a busca da qualidade de vida é objeto de dois diferentes ramos do 

direito: o Direito Ambiental e o Direito do Trabalho. Todavia, a despeito de 

tal coincidência de objetos, motivos de ordem histórica ensejaram a evolução 

do Direito do Trabalho com maior rapidez do que a do Direito Ambiental. 

Isso se deve, quiçá, ao fato de que as lesões à saúde e os riscos para a vida 

dos trabalhadores sempre foram muito mais intensos e flagrantes do que os 

similares riscos e lesões ambientais que o restante da população viria a sofrer 

mais séculos e meio após o advento da Revolução Industrial – ou seja, 

quando os recursos naturais (ar e água puros, por exemplo), passarem a 

escassear (FIGUEIREDFO, 2000 p. 17). 

 

Nesse viés, o meio ambiente do trabalho tem por escopo o princípio da 

solidariedade, previsto no art. 3°, inc. I, da Constituição da República de 1988, mesmo 

porque, sendo difusa sua natureza, conforme mencionado, as consequências decorrentes da 

sua degradação, como, por exemplo, os acidentes do trabalho, embora com repercussão 
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imediata no campo individual, atingem toda a sociedade, que paga a conta final (MELO, 

2008, p. 48). 

A busca pela qualidade de vida e o bem-estar do trabalhador gerou o incentivo da 

proteção legal do meio ambiente do trabalho, passando-se, então, a exigir um ambiente 

saudável para a prestação de serviço, evitando, desse modo, o contato do trabalhador com 

agentes químicos, físicos ou biológicos agressivos à sua saúde.  

Nas palavras de Gisele Ferreira de Araujo: 

 
Se o meio ambiente, que a Constituição Federal quer ver preservado, é 

aquele ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo essencial à 

sadia qualidade de vida, então o ser humano, a natureza que o rodeia a 

localização em que vive, e o local onde labora, não podem ser considerados 

como compartimentos fechados, senão como células devida, integrados num 

grande núcleo que se pode denominar de dignidade humana, pois que o 

trabalho é um meio de vida e não de morte (ARAUJO, 2007 p. 147). 

 

Não somente pelo aspecto físico do trabalhador é que se concentram os objetivos 

do Direito Ambiental do Trabalho. As relações interpessoais também geram a ocorrência das 

psicopatologias relacionadas ao trabalho. Segundo o ensinamento de Julio Cesar de Sá da 

Rocha: 

 

O meio ambiente do trabalho representa todos os elementos, inter-relações e 

condições que influenciam o trabalhador em sua saúde física e mental, 

comportamento e valores reunidos no lócus do trabalho, caracterizando-se, 

pois, como a soma das influências que afetam diretamente o ser humano, 

desempenhando aspecto chave na prestação e performance do trabalho 

(ROCHA, 1997 p. 19). 

 

Com o advento da Carta Magna, houve uma constitucionalização dos direitos 

ambientais, considerados, portanto, como fundamentais. Norma Sueli Padilha, seguindo esse 

entendimento afirma que:  

 
[...] o direito fundamental ao meio ambiente possui, ao mesmo tempo, a 

dimensão subjetiva, enquanto um direito subjetivo que pode ser defendido 

por qualquer cidadão (via ação popular ambiental) e de uma dimensão 

objetiva, enquanto um direito de toda a coletividade (PADILHA, 2010, p. 

173). 

 

Nesse sentido, tem o direito ambiental natureza metaindividual, sendo impossível 

sua delimitação, pois ultrapassa o interesse individual, alcançando os valores de ordem social; 

uma vez assim, o ambiente no qual o trabalhador passa a maior parte de sua vida produtiva 

deve, equitativamente, receber o mesmo tratamento constitucional. 
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Celso Antonio Fiorillo afirma que, 

 
neste, o objeto jurídico tutelado é a saúde e segurança do trabalhador, qual 

seja da sua vida, na medida em que ele, integrante do povo, titular do direito 

ao meio ambiente, possui direito à sadia qualidade de vida. O que se procura 

salvaguardar é, pois, o homem trabalhador enquanto ser vivo, das formas de 

degradação e poluição do meio ambiente onde exerce o seu labuto, que é 

essencial à sua qualidade de vida. Trata-se, pois, de um direito difuso 

(FIORILLO, 1997, p. 66). 

 

Dessa feita, o interesse pelo ambiente do trabalho saudável vai muito além do 

direito individual do empregado, razão pela qual é tutelado o direito do ser humano 

trabalhador a ter um ambiente ecologicamente equilibrado, incluindo o do labor, nos 

termos do art. 225 da CF. 

A teoria geral da responsabilidade civil ensina que seus pressupostos clássicos são 

a existência de conduta comissiva ou omissiva caracterizada por ilicitude, um dano a ser 

reparado e o nexo de causalidade que permita vincular o prejuízo ocorrido à conduta 

reprovável. 

As lesões ao meio ambiente se constituem uma das hipóteses que o legislador 

considerou conveniente e oportuno excluir, para efeito de responsabilização: a ilicitude da 

ação ou da omissão como pressuposto da obrigação de ressarcimento, em função do caráter 

objetivo da reparação. Restam, portanto, no caso do dano ambiental, três requisitos para que a 

responsabilidade possa estar suficientemente caracterizada: o fato, o dano e o liame ou nexo 

de causalidade entre o fato e o dano.   

Assim, quando se constatar dano ao meio ambiente, nele também incluído o do 

trabalho, podemos afirmar que será aplicada a responsabilidade objetiva de quem causou o 

dano, sem a necessidade de existência de culpa. 

O grande desrespeito às normas ambientais e a dificuldade em se comprovar a 

culpa das empresas pelos danos, certamente, constituem elementos influenciadores na adoção 

do sistema da responsabilidade civil objetiva.  

O parágrafo único do artigo 927 do Código Civil introduz a teoria do risco e 

estabelece a responsabilidade objetiva, determinando “[...] a obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem”. 

Se, no âmbito do direito privado, a teoria do risco integral, como entende 
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Mancuso, não é adotada, com exceção das áreas especificadas pelo legislador, no Direito 

Ambiental, a doutrina pátria adere a essa teoria e não admite nenhum tipo de excludentes 

nos casos de danos ao meio ambiente. 

A responsabilidade civil, em matéria ambiental, é objetiva; assim, o empregador 

será responsabilizado, independentemente da comprovação de culpa, pelo desequilíbrio ao 

meio ambiente de trabalho. Dessa forma, o empregado exposto à contaminação por 

agrotóxicos será tutelado pelas normas advindas do direito ambiental.  

Assim, para que se configure a responsabilidade decorrente do desequilíbrio do 

meio ambiente do trabalho, torna-se necessário que se aquilate, também, além do dano 

patrimonial, o dano ambiental em si, e a necessidade de reparação, por meio de reconstrução, 

reversão e recuperação do ambiente. A lei imputou ao poluidor a responsabilidade pela 

reparação em caso de dano decorrente de sua atividade, seja ela pessoa física ou jurídica. 

A responsabilização é imputada àquele que tem o dever jurídico de cuidado com o 

meio ambiente do trabalho, no caso, o empregador. Tomando como exemplo a poluição 

agrícola por agrotóxicos, os agentes responsáveis são os empregadores que expõem e 

degradam a saúde de seus empregados com a utilização inadequada desses produtos. 

Em vista disso, na tutela de trabalhadores expostos a um ambiente de trabalho 

ecologicamente desequilibrado, serão utilizados princípios e normas advindos do direito 

ambiental, como veremos adiante. 

 

4.2.1.1 Princípio da Precaução e da Prevenção 

 

A aplicação das normas e dos princípios advindos do direito ambiental na 

tutela do trabalhador é de fundamental importância para assegurar sua saúde, pois a ótica 

que orienta todo o Direito Ambiental mantém-se na prevenção. 

Logo, os princípios ora descritos ganharam reconhecimento internacional na 

Conferência de Estocolmo, em 1972, sendo corroborados na Conferência sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992 (ECO-92).  

Para Milaré (1998, p. 60-62), precaução “[...] é substantivo do verbo precaver-

se (do Latim prae = antes e cavere= tomar cuidado) e sugere cuidados antecipados, 

cautela para que uma atitude ou ação não venha resultar em efeitos indesejáveis”.   
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Já Machado (1994, p. 57) adverte que: 

 
[...] a precaução age no presente para não se ter que chorar e lastimar no 

futuro e não só deve estar presente para impedir o prejuízo ambiental, 

mesmo incerto, que possa resultar das ações e omissões humanas, como 

deve atuar para a preservação oportuna desse prejuízo. Evita-se o dano 

ambiental, através da prevenção no tempo certo. 

 

Com efeito, ao passo que o princípio da prevenção tem a finalidade de evitar 

determinados riscos, o princípio da precaução se refere à implementação antecipada de 

medidas, em geral aquelas que possam evitar a ocorrência do dano não conhecido.  

Derani (1997, p. 149-152) destaca que a aplicação do princípio da precaução 

pretende “garantir uma suficiente margem de segurança da linha do perigo” e, em virtude 

disso, antecede a sua manifestação.  

Nele consiste um comportamento de cautela, com a intenção de zelar para impedir 

um possível risco, ainda que não identificável, buscando reduzir o evento danoso.  

Precaução é atitude de cuidado, in dubio para o securitate, que sua aplicação 

passa a ter importância cada vez maior, exclusivamente no âmbito do meio ambiente de 

trabalho, que passou a ser notada após a promulgação do Código Civil de 2002, no parágrafo 

único do artigo 927, incorporando a teoria do risco na fixação da responsabilidade objetiva.  

Para Rodrigues (2005, p. 207), enquanto “[...] a prevenção relaciona-se com a 

adoção de medidas que corrijam ou evitem danos previsíveis, a precaução também age 

prevenindo, mas antes disso, evita-se o próprio risco ainda imprevisto”. Ou seja, a precaução 

também tem a presunção de prevenção do dano, mas, antes disso, busca impedir o próprio 

risco ainda que indefinido. 

Ademais, Lopez (2010, p. 101) acrescenta que “[...] a diferença entre o princípio 

da prevenção e o da precaução reside no fato de que, no primeiro, os riscos são conhecidos, 

enquanto no segundo, ainda são hipotéticos”. Em outros termos: no primeiro dos tipos, os 

riscos são percebidos antes mesmo de que aconteçam; já no segundo grupo, os riscos ainda 

são duvidosos na sua percepção. 

Consoante o reconhecimento constitucional de que o local de trabalho é parte do 

meio ambiente, também a ele se aplica a mesma linha de prevenção derivada desse princípio. 

Conforme essa relação, José Affonso Dallegrave Neto (2010, p. 105) ressalta que: 

 

Observa-se que tanto a precaução quanto a prevenção de infortúnios no 

trabalho encerram valor jurídico muito mais que a mera reparação pecuniária 
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do dano, vez que o respeito à dignidade do trabalhador pressupõe a 

preservação de sua saúde física, mental e emocional.  

Com efeito, quando a empresa constitui sua atividade econômica e dela 

retira lucro com a participação direta do serviço prestado por seus 

empregados, passa também a ter o dever de assegurar a integral 

incolumidade física, moral e mental dos seus colaboradores partícipes. Não 

se perca de vista a parêmia de quem detém o bônus, tem também o ônus 

(ubiemolumentum,ibi ônus). 

 

A inversão do ônus da prova é medida que se impõe quando o assunto é meio 

ambiente do trabalho, vez que há uma grande dificuldade em se provar o nexo causal nos 

casos de contaminação por agrotóxicos; assim, cabe ao suposto poluidor o ônus de provar que 

sua atividade não causou os prejuízos indicados.  

Comprovada a degradação ambiental, a sua reparação é sempre incerta e, 

quando possível, seu custo é excessivo. Torna-se imprescindível, pois, a adoção de 

medidas preventivas e seguras para evitar que os danos ambientais sejam produzidos, 

aplicando, consequentemente, o princípio da prevenção.  

Nessa linha de pensamento, não se deve permitir atividade laborativa capaz de 

provocar danos comprovados ao meio ambiente do trabalho, como é o caso das empresas 

que expõem seus trabalhadores ao risco pelo manuseio de agrotóxicos, consoante 

assinalado no Capítulo 2 deste trabalho. 

Em caso de dúvida quanto ao perigo da exposição de agrotóxicos, a orientação 

deveria ser a proibição do uso: “[...] presente o perigo de dano grave ou irreversível, a 

atividade ou substância deverá ser evitada ou rigorosamente controlada” (MIRRA, 1996, p. 

61-62).  

Machado, Prado e Freitas (2000, p. 55) sustentam que, havendo a certeza do dano 

ambiental, este deve ser prevenido, como preconiza o princípio da prevenção; na dúvida ou 

incerteza, a prevenção é medida que se impõe. A dúvida científica, expressada com 

argumentos razoáveis, não dispensa a prevenção. 

Verifica-se que tanto o princípio da precaução quanto o da prevenção de acidente 

do trabalho têm muito mais importância do que a simples reparação monetária do dano a 

quem tenha sofrido, respeitando a dignidade do trabalhador e buscando a preservação de sua 

saúde física, mental e emocional. Em vista disso, quando uma empresa constitui uma 

atividade econômica e dela se retira lucro com a participação direta do serviço prestado por 

seus empregados, passa-se a ter a obrigação de assegurar a total segurança física, moral e 

mental de seus trabalhadores.  
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Com efeito, a prevenção contra os riscos de acidente no ambiente de trabalho 

torna-se um princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, na medida em que 

assegura ao trabalhador sua integridade física, mental e emocional. 

 

4.2.1.2 Princípio do Poluidor Pagador 

 

O artigo 14 da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81) prevê 

a responsabilidade civil objetiva do poluidor. Tal responsabilidade foi recepcionada pela 

Constituição Federal, quando, em seu artigo 225, § 3, atribui ao poluidor a obrigação de 

indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados, independente 

da comprovação de culpa
31

. 

Tal dispositivo aplica-se ao direito do trabalho e na justiça especializada quando 

se verifica o desequilíbrio ao meio ambiente do trabalho. 

De maneira preventiva, portanto, o poluidor tem a obrigação de arcar com as 

despesas para a prevenção da poluição que sua atividade poderá causar; e caso haja o dano, 

fica, do mesmo modo, responsável pela reparação. 

Norma Sueli Padilha (2010, p. 183) sustenta que: 

 

[...] a proteção do meio ambiente do trabalho, como bem essencialmente 

difuso, exige proteção, segurança, bem como da saúde do trabalhador, que 

devem superar os limites dos contornos meramente individuais da questão, 

bem como privilegiar a prevenção dos riscos do exercício do trabalho e não 

apenas a reparação, que quando necessária, impõe-se no patamar da 

responsabilidade objetiva e não no nível de pagamento de meros adicionais. 

 

O princípio do poluidor pagador não concede autorização para poluir; antes, 

transfere ao poluidor os custos ao transformar sua atividade em ação cada vez menos danosa 

ao meio ambiente. 

Nesse sentido, Talden Farias afirma que o supramencionado princípio tem como 

objetivo afastar o ônus econômico da coletividade e transferi-lo para a atividade econômica 

do poluidor (FARIAS, 2009, p. 51). 

O artigo 4º, VII, da Lei nº 6.938/81 contempla o princípio do poluidor pagador ao 

prever: 

 

                                                        
31

 “O poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados 

ao meio ambiente e a terceiros afetados por esta atividade”. 
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VII – A imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar 

e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela 

utilização de recursos ambientais com fins econômicos (BRASIL, 1981). 

 

A Organization Et Coopération de Développement Economique (OCDE), 

em 1972,  incorporou, pela primeira vez,  o princípio do poluidor pagador com a finalidade 

inicial de determinar os custos de controle da poluição. De natureza econômica e com 

vocação redistributiva em torno da alocação e internalização dos custos decorrentes da 

degradação ambiental, o princípio já objetivava imputar ao poluidor os custos sociais da 

poluição por ele produzida, impedindo, ressarcindo e reprimindo os prejuízos ocorridos a 

bens, pessoas e à natureza (ANTUNES, 2002, p. 32). 

Fiorillo (2005, p. 59) transcreve a definição dada pela Comunidade Econômica 

Europeia ao princípio em pauta: 

 

As pessoas naturais ou jurídicas sejam regidas pelo direito público ou pelo 

privado, devem pagar os custos necessários para a eliminar a contaminação 

ou para reduzi-las ao limite fixado pelos padrões ou medidas equivalentes 

que assegurem a qualidade de vida, inclusive os fixados pelo poder público 

competente (FIOROLLO, 2005, p. 59). 
 

Mencionado preceito significa que ao poluidor pagador cabe suportar os custos do 

desenvolvimento das medidas então mencionadas e decididas pelas autoridades públicas para 

assegurar que o ambiente esteja num estado aceitável. Por outras palavras, o custo destas 

medidas deveria refletir-se no preço dos bens e serviços que causam poluição na produção ou 

no consumo (ARAGÃO, 1997, p. 60). 

Diferenciam-se dois momentos do princípio poluidor pagador: “[...] um 

momento é a fixação das tarifas ou preços e/ou exigência de investimento na 

prevenção do uso do recurso natural, e outro momento é o da responsabilização 

residual ou integral do poluidor” (MACHADO, 2003, p. 54). 

A seu turno, Benjamin conceitua o princípio poluidor pagador como sendo 

 

[...] aquele que impõe ao poluidor o dever de arcar com as despesas de 

prevenção, reparação e repressão da poluição. Ou seja, estabelece que o 

causador da poluição e da degradação dos recursos naturais deve ser o 

responsável principal pelas consequências de sua ação ou omissão 

(BENJAMIN, 1993, p. 228). 

 

As externalidades no meio ambiente, portanto, são os custos sociais do processo 

de desenvolvimento apenas computáveis na seara do meio ambiente, com base na lógica do 



94 

 

princípio do poluidor pagador. Oportuno ressaltar que o alcance desse princípio é mais amplo 

do que uma simples fórmula “poluiu, pagou” e abrange todos os custos da proteção ambiental. 

Isso porque envolve todas as despesas de prevenção, ressarcimento e repressão do dano 

causado.  

Maria Luíza Machado Granziera esclarece que, em hipótese alguma, o princípio 

do poluidor pagador significa pagar para ter direito de poluir: “Seu significado refere-se aos 

custos sociais externos que acompanham a atividade econômica que devem ser internalizados, 

isto é, devem ser considerados pelo empreendedor e computados no custo do produto final” 

(GRANZIERA, 2014, p. 71). 

Seguindo o viés econômico do princípio do poluidor pagador, Derani (1997, p. 

75) revela que os proprietários dos recursos naturais somente adotam medidas preventivas ou 

decidem pelo consumo ou pela conservação de determinado bem ambiental na “[...] medida 

que os custos para evitar o dano ambiental fiquem abaixo do custo de reparação do dano”.  

Percebe-se, pois, que o princípio do poluidor pagador está ligado a uma 

concepção de solidariedade social e à lógica da prevenção por meio de imposição de uma 

carga (que até pode ser tributária) pelos custos ambientais aos produtores e consumidores. 

Tem-se, assim, que a lógica desse princípio é internalização total dos custos da 

poluição, em decorrência da interpretação do art. 225 da CF/1988, uma vez que o meio 

ambiente é um “[...] 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”. 

Para uma maior efetividade do princípio do poluidor pagador, este precisa estar 

articulado a outros princípios, como o princípio da responsabilização. Isso porque, apesar de 

existirem normas que regulamentam as atividades potencialmente poluidoras, os danos 

ambientais, todavia, acontecem. 

Julio Cesar Sá da Rocha afirma que o princípio do poluidor pagador será aplicado 

na seara trabalhista quando se verificar a  

 

[...] degradação da salubridade do ambiente que afeta diretamente a saúde 

dos próprios trabalhadores. Inúmeras situações alteram o estado de equilíbrio 

do ambiente: os gases, os ruídos, as poeiras, as latas temperatura, os 

produtos tóxicos, as irradiações, os ruídos [...] (ROCHA, 1997, p. 47). 

 

O uso de agrotóxicos por trabalhadores rurais do setor sucroalcooleiro, portanto, 

desequilibra o meio ambiente do trabalho, provocando riscos à saúde, sendo imperiosa a 

aplicação do princípio do poluidor pagador, propiciando, não somente a prevenção desses 
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riscos, mas, sobretudo, a reparação do dano causado aos obreiros afetados pela degradação de 

seu ambiente de trabalho.  

 

4.3 Imprescritibilidade dos Interesses Difusos  

 

O dano ambiental, como direito indisponível e inalienável, está revestido do 

manto da imprescritibilidade, conforme o entendimento do Ministro do Superior Tribunal de 

Justiça, Herman Benjamin, proferido no recurso Especial nº 1.454.281 – MG (2013/0380616-

4). Nesses termos, quando se trata de interesses difusos, de matéria ambiental, a prescrição 

não se opera.  

Edis Milaré sustenta a imprescritibilidade da indenização por dano ambiental, 

porque o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental e 

indisponível do ser humano (MILARÉ, 2011 p. 1457-1458). 

Diante disso, a tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado diz respeito a 

interesse difuso, transindividual, portanto indeterminável quanto ao seu sujeito: 

 

Como os direitos difusos não têm titular determinável, não seria correto 

transportar-se para o sistema individualístico do Código Civil. Sem dúvida, 

esclarecedora a posição de Édis Milaré, defendendo a imprescritibilidade do 

dano ambiental, trazendo o argumento preciso da indisponibilidade do bem 

ambiental: em resumo, não estamos diante, em matéria de tutela do meio 

ambiente difusamente considerado, de direito patrimonial. Trata-se de direito 

fundamental, indisponível, do ser humano, logo inatingível pela prescrição 

(LEITE, 1996 p. 61). 

 

O dano ao meio ambiente do trabalho não se sujeita, pois, à prescrição; inclui-se 

dentre os direitos indisponíveis e como tal está acobertado pela imprescritibilidade. Ressalte-

se que é imprescritível o dano decorrente da exposição de trabalhadores a um meio ambiente 

do trabalho nocivo à saúde. O objetivo da norma, então, é salvaguardar direitos indisponíveis, 

na medida em que se busca uma proteção maior à saúde e à vida. 

Em síntese: não se pode cogitar aplicar a prescrição quando o dano promovido é 

permanente e contínuo, dado que os efeitos da degradação ambiental se prolongam no tempo. 

 

4.4 Competência da Justiça do Trabalho por danos decorrentes do desequilíbrio ao Meio 

Ambiente do Trabalho 

 

Num primeiro momento, a opção do legislador constituinte brasileiro foi no 
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sentido de limitar a competência da Justiça Especializada do Trabalho às questões 

relativas ao Direito do Trabalho, destinando outras querelas civis e as penais, ainda que 

decorrentes de relações de trabalho, à justiça comum, Estadual ou Federal, conforme seu 

entendimento. A recente Emenda Constitucional nº 45/2004 adicionou, dentre outros, o 

inciso VI ao art. 114 da Carta Magna, admitindo a competência da Justiça do Trabalho em 

ações de indenização, por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho.  

Com isso, forjada na necessidade de oferecer uma prestação mais completa ao 

cidadão, vem à baila uma antiga reivindicação dos juízes trabalhistas: a competência penal 

da Justiça do Trabalho. Sem embargo de posições divergentes, argumenta-se que a 

tradicional presteza jurisdicional inerente àquela Justiça Especializada poderia ser 

aplicada no julgamento de crimes contra a organização do trabalho, contra a administração 

da Justiça do Trabalho, além de outros associados às relações de trabalho, como a redução 

à condição análoga a de escravo e o assédio sexual. 

Considera-se, aqui, portanto, que o juiz do trabalho deveria estar munido de 

competência plena para julgar quaisquer ações oriundas de toda relação laboral. Com isso, 

ilícitos civis e penais provenientes de relações de trabalho deveriam estar legalmente 

submetidos à competência do juízo trabalhista. 

Hoje, para fazer frente às novas modalidades de contratação, para coibir velhas e 

novas fraudes, abusos e crimes nas relações de trabalho, a Justiça Obreira reclama avanços de 

sua competência para além da simples relação de emprego.  

Nada mais coerente que, diante das modificações surgidas com a evolução das 

técnicas produtivas, os padrões de comportamento e as relações comerciais e contratuais, a 

Justiça Especializada Trabalhista venha a ter ampliada a sua esfera de atuação, sendo 

preparada para exercer jurisdição em qualquer seara relacionada ao trabalho humano.  

Sobre isso, dispõe o caput do art. 114 da Constituição Federal de 1988, após a 

EC/45 de 2004, in verbis: 

 

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:  
I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito 
público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
II - as ações que envolvam exercício do direito de greve; 
III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e 
trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; 
IV - os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato 
questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição; 
V - os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, 
ressalvado o disposto no art. 102, I, o; 
VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da 
relação de trabalho; 
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VII - as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos 
empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho; 
VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, 
a , e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; 
IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. 
§ 1º. Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. 
§ 2º. Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à 
arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio 
coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o 
conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, 
bem como as convencionadas anteriormente. 
§ 3º. Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do 
interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio 
coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. 

 

Com efeito, destrinchou-se o prolixo caput do art. 114, “enxugando-o” e 

deixando, para nove incisos, a tarefa de especificar a nova competência trabalhista. 

Evidente que, até mesmo pelo número e a extensão dos incisos, não há como se 

negar que a atuação da Justiça do Trabalho foi visivelmente ampliada. Sendo, pois, justamente 

a medida desta ampliação tema de discussões e acirrados debates. 

Para aqueles mais conservadores, tal modificação não teria vindo em benefício da 

sociedade, pois influenciaria, negativamente, na celeridade processual, tão prestigiada no 

processo trabalhista, uma vez que a ampliação da atuação jurisdicional impediria que os 

magistrados pudessem se dedicar da mesma forma de outrora à solução das lides. 

Assim, compete à Justiça do Trabalho a análise e o julgamento das demandas 

propostas em relação aos trabalhadores no setor sucroalcooleiro, tendo em vista que não 

se trata, apenas, de análise de questão ambiental em sentido estrito e, sim, dos efeitos da 

exposição desses trabalhadores aos produtos tóxicos que estavam presentes no local de 

trabalho. 

 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ABRANGÊNCIA 

DOS FILHOS DOS TRABALHADORES, AUTÔNOMOS E 

PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ATUARAM NA PLANTA 

INDUSTRIAL DA SHELL, CYANMID E BASF EM PAULÍNIA/SP. 

INCIDÊNCIA DO ARTIGO 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

Não há como afastar a competência da Justiça do Trabalho prevista no artigo 

114 da Constituição Federal de 1988 quanto aos filhos dos ex- trabalhadores, 

autônomos e prestadores de serviços que atuaram na planta industrial da 

Shell, Cyanamid e Basf, em Paulínia/SP, uma vez que as doenças por eles 

adquiridas ou as mutações e deficiências genéticas sofridas se deram em 

razão do contato mantido por seus pais com elementos químicos altamente 

tóxicos durante a relação de trabalho havida com as empresas acima 

referidas.
32

 

 

                                                        
32

 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho, Região 15. PROCESSO 0022200-28.2007.5.15.0126. Relator: 

Ministro Milton de Moura França. Paulínia, 19 de agosto de 2010, p. 72. 
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Mesmo que a empresa tenha funcionado de forma lícita e com as licenças 

devidamente deferidas pelo poder público, não o isenta da responsabilidade da 

responsabilidade civil. O que se analisa, portanto, é a relação de causa e efeito entre a 

atividade danosa e os danos ocorridos. 

Assim, a justiça do trabalho é competente para processar e julgar demandas de 

reparação civil, individuais ou coletivas, por danos ocasionados pelo inconteste 

desequilíbrio ao meio ambiente do trabalho. 

No caso, não se trata de danos hipotéticos à saúde dos trabalhadores e, muito 

menos, de busca de uma reparação “por precaução”. Trata da reparação de danos efetivos 

que devem ser observados pela teoria objetiva da responsabilização ambiental por se tratar 

de interesse difuso transindividual referente à tutela do maior bem juridicamente 

protegido, qual seja o direito à vida, saúde e integridade do trabalhador. 
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CONCLUSÃO 

 

Considerando os objetivos iniciais do presente estudo, em um primeiro momento 

buscando responder sobre os impactos do uso de agrotóxicos na saúde do trabalhador no setor 

sucroalcooleiro, percebe-se, mediante a pesquisa de indicativos de risco dos agrotóxicos, que 

em muitas vezes sua adequada utilização é desconhecida pelos trabalhadores rurais, sendo 

desprezados pelo empregador que entendem que sua administração é a alternativa mais viável 

economicamente para a agricultura. 

Notou-se, então, nesse contexto, que a falta de fiscalização representa um 

problema que acentua os riscos advindos da utilização incorreta dos agrotóxicos, 

especialmente no setor sucroalcooleiro; em que a preocupação primordial está na 

produtividade, desconsiderando maior empenho e cautela naquilo que tange à saúde e 

segurança dos trabalhadores rurais.  

Em vista desse gritante descompasso de interesses, uma medida útil e urgente 

seria a fiscalização rotineira dos produtores de cana-de-açúcar, impondo a redução dos 

problemas de saúde dos trabalhadores; igualmente, a execução de treinamentos junto a esses 

empregados para que o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) seja uma 

realidade e consiga amenizar os danos causados pelo manuseio dos agrotóxicos. Da mesma 

forma, seria extremamente importante que aos empregadores fosse determinado modificar o 

uso de alguns tipos de agrotóxicos (aqueles, comprovadamente, prejudiciais à saúde humana), 

a fim de que os trabalhadores não sofressem graves consequências.  

Em um segundo momento, esta investigação buscou verificar o modo como a 

legislação vigente trata da reparação dos danos ocasionados pelo uso de agrotóxicos, visto que 

muitos pesticidas proibidos no exterior continuam sendo utilizados no Brasil.  

Apesar de a Constituição da República Federativa do Brasil apresentar o chamado 

Estado Democrático de Direito, regrado por normas jurídicas centradas no princípio da 

divisão de poderes, na tutelada por um poder soberano e na submissão à Constituição, cuja 

base principal é representar os interesses do povo, sendo por ele constituído, percebe-se 

muitas lacunas na legislação no que se refere à proteção, especialmente em se tratando da 

saúde do trabalhador rural. 

A legislação brasileira que trata do uso de agrotóxicos, na época de sua efetivação, 

foi considerada inovadora, pois encerrou considerações em torno da proteção do meio 

ambiente e da saúde pública num contexto considerado “razoável”. 
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No entanto, a realidade ora evidenciada ao longo das análises empreendidas 

revelou falhas fundamentais da Lei, em que fica notável, sobretudo, a falta de fiscalização já 

comentada, a falta de esclarecimentos por parte dos trabalhadores rurais e a ausência de 

políticas que incentivem métodos sustentáveis de manejo das pragas, determinando aos 

empregadores o uso de agrotóxicos menos danosos à saúde humana, como acontece em outros 

países do mundo, que proíbem o uso de produtos que podem agravar os problemas de saúde 

dos campesinos, causando-lhes danos irreparáveis, tanto aos seres humanos como ao meio 

ambiente. 

Nesse diapasão, não se chega a outra conclusão, senão ao fato de que a legislação 

brasileira ainda é falha e ultrapassada para o atual contexto de proteção ambiental e 

necessidades em torno da saúde do trabalhador.  

Uma maior responsabilização e ação por parte do Governo, no que se referem aos 

órgãos responsáveis pelas avaliações toxicológicas e monitoramento dos empregadores, em 

particular em áreas de plantações de cana-de-açúcar (onde se encontram os maiores 

problemas decorrentes do uso de agrotóxicos no Brasil) é medida que se sugere. 

Em observação ao modelo de proteção adquirido por outros países, constata-se 

que o apoio governamental é essencial ao bom funcionamento da máquina estatal e correta 

aplicação das normas legais. 

Logo, conclui-se, com este estudo, ser imperioso, por um lado, a redução dos 

incentivos ao consumo de insumos químicos e, por outro, que haja um aumento ostensivo de 

ações de vigilância e restrição do manejo, considerando a iminente necessidade de criação 

de políticas que disciplinem e incentivem os agricultores no uso de métodos mais saudáveis, 

como os biológicos, que podem ser tão eficientes quanto aos sintéticos até então 

privilegiados. 

Cabe enfatizar aqui que o próprio país fabricante, e pioneiro na difusão desses 

agrotóxicos, proibiu a sua utilização; existem estudos que relatam uma grande lista de 

consequências relacionadas ao emprego de determinados produtos químicos. Acredita-se 

que esses já são motivos suficientes para que a legislação brasileira, mediante seu atual 

contexto, se tornasse mais severa, impedindo a aplicação desses insumos. Não se descarta a 

possibilidade de que a utilização de determinadas marcas seja apenas um vício entre os 

produtores rurais, o que seria facilmente combatido com a proibição de utilização e o 

oferecimento de alternativas para combate das pragas. 

Essa condição é tão necessária e importante para o melhoramento da questão no 

Brasil que se concluiu, com este estudo, que nem mesmo a aplicação da Lei, em virtude da 
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identificação de problemas no meio ambiente de trabalho, torna-se efetiva, afinal, de nada 

adianta existir a punição se não houver a proibição de determinadas atitudes. 

Assim, em um terceiro momento deste trabalho, buscou-se verificar o papel do 

empregador na aplicabilidade do princípio da prevenção e da precaução, frente à minimização 

dos riscos de danos ocasionados pelo uso de agrotóxicos e pela contaminação do meio 

ambiente laboral. Na oportunidade, apurou-se que o empregador tem a obrigação de oferecer 

Equipamentos de Proteção aos seus empregados, zelando por sua segurança e obedecendo, 

pois, à legislação brasileira.  

O fato é que, na maioria das vezes, esses empregadores se omitem de cumprir as 

normas; no entanto, pela falta de fiscalização, acabam deixando de tornar essa condição uma 

prática substancial no dia a dia de trabalho. 

Com isso, ratifica-se que tanto empregadores como empregados deveriam passar 

por treinamentos contínuos, que os conscientizassem da necessidade de não se absterem de 

suas responsabilidades e ônus legais no que tange à proteção da saúde e a segurança do seu 

empregado. 

É necessário que a fiscalização atue no sentido de exigir o cumprimento das 

normas de segurança do meio ambiente do trabalho pelos empregadores, e que eles sintam a 

necessidade de mudar suas opções de compra de agrotóxicos e as atitudes no campo; o 

entrave mais significativo, contudo, está na flexibilidade da legislação brasileira que permite o 

uso de agrotóxicos já banidos em outros países e comprovadamente danosos à saúde de quem 

os manuseia. 

Por essa razão, destaca-se que as ferramentas existentes na legislação brasileira, 

em especial àquelas relativas à saúde do trabalhador, advindas do direito do trabalho, têm se 

demonstrado incapazes de proteger, de forma isolada, a saúde do empregado. Assim, o 

presente estudo buscou demonstrar a interdisciplinaridade entre o sistema jurídico trabalhista 

com o ambiental a fim de ampliar a aplicação da tutela do meio ambiente do trabalho, 

utilizando seus princípios, diretrizes e normas consideradas mais rígidas, eficazes e modernas.
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ANEXO A - Índice das principais regulamentações 

 

Quadro 5 – Índice das principais regulamentações 

Código Sujeito 

Lei nº 7802 de 11/07/1989 
Lei de Agrotóxicos (legislação abrangente, alterada pela Lei nº 9974 

de 06/06/2000) 

Decreto nº 4074 de 

04/01/2002 

Regulamento de aplicação da Lei 7802 de 07/11/1989 (alterado pelo 

Decreto nº 5549 de 22/09/2005, Decreto nº 5981 de 12/06/2006 e 

Decreto nº 6913 de 23/07/2009) 

Portaria Interministerial nº 

127 de 31/05/2004 

Regulamento Interno do Comitê Técnico Consultivo de Pesticidas 

(CTA) 

Ordenação nº 45 do MAPA 

de 12/10/1990 

Documentos exigidos pelo MAPA, requisito mínimo no teste 

agronômico, rótulo de pesticida, limites aceitáveis de diferença na 

composição do produto formulado e resultado da análise química 

ANVISA / MS Portaria nº 03 
de 16/01/1992 

Diretivas e requisitos do Ministério da Saúde sobre a avaliação 
toxicológica, a classificação toxicológica e o estabelecimento do 
limite máximo de resíduos e rotulagem dos pesticidas. 

IBAMA Portaria nº 84 
de15/10/1996 

Procedimentos e dados necessários para o registro e avaliação do 
potencial de perigo ambiental do pesticida, bem como os elementos 
de ensaio detalhados necessários para a avaliação eco toxicológica 
(alterada pela Portaria IBAMA nº 06 de 17/05/2009) 

Portaria IBAMA nº 01 de 
16/10/2009 

Exigência de que os estudos físico-químicos, toxicológicos, eco 
toxicológicos e outros que apoiem a avaliação de pesticidas do 
IBAMA devem ser realizados em instalações de teste monitoradas 
sob os princípios das BPL. 

INC nº 25 de 14/09/2005 

Procedimentos adotados pelo MAPA, ANVISA e IBAMA para a 
avaliação preliminar e obtenção do registro especial temporário 
(RET) de produto técnico, pré-mistura e pesticida para fins de 
pesquisa e experimental 

INC nº 03 de 19/08/2014 Emenda ao INC nº 25 de 14/09/2005 

INC nº 49 de 20/08/2002 
Procedimentos para o registro no âmbito do produto técnico 
equivalente: elementos de ensaio necessários e critério para a 
determinação da equivalência 

CTA documento de 
21/09/2011 

Orientação sobre os procedimentos técnicos e administrativos para a 
avaliação da determinação da equivalência do produto técnico. 

Documento da CTA de 
21/03/2007 

Orientação técnica em cinco lotes relatório de estudo e critério para 
o estabelecimento da declaração sobre limite mínimo do ingrediente 
ativo e limites máximos de impurezas 

INC nº 01 de 15/04/2008 

As impurezas relevantes para o meio ambiente e toxicológicas 
devem ser estudadas em cinco estudos de lote para o registro de 
produto técnico e seus níveis aceitáveis atualizados pelo INC nº 02 
de 15/08/2014 

ANVISA RDC nº 04 de 
18/01/2012 

Critério para realização de ensaios de resíduos para fins de registro 
de pesticidas no Brasil 

IBAMA EM nº 04 de Procedimentos administrativos complementares para a avaliação do 
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18/02/2009 perigo ambiental dos pesticidas adotados pelo IBAMA 

INC nº 01 de 18/04/2013 
Critério e procedimentos para a alteração da formulação de 
pesticidas registrados e produtos similares. 

MAPA IN nº 19 de 
08/07/2013 

Procedimentos técnicos e administrativos para licenciamento da 
importação de pesticidas, componentes e produtos similares 

MAPA IN nº 36 de 
24/11/2009 

Orientações e requisitos para a realização de atividades de 
investigação e experimentação, apresentação de alterações de 
registro / registro relativas ao relatório de eficácia agronômica, 
viabilidade e fito toxicidade e estudo de campo para os resíduos de 
pesticidas e produtos similares (Alterado por IN nº 15 de 
07/07/2016) 

INC nº 02 de 27/09/2006 
Condições e procedimentos administrativos para a reavaliação de 
pesticidas 

IBAMA EM nº 17 de 
29/05/2009 

Procedimentos administrativos para a reavaliação ambiental de 
pesticidas, componentes e produtos similares adotados pelo IBAMA 

INC nº 02 de 27/09/2006 
Procedimentos administrativos para a reavaliação agronômica, 
toxicológica ou ambiental de pesticidas, seus componentes e 
produtos similares 

INC nº 01 de 24/05/2011 
Procedimentos para o registro de produtos fito farmacêuticos 
aprovados para agricultura biológica 

INC nº 02 de 12/07/2013 
Especificação de referência para produtos fito farmacêuticos 
aprovados para agricultura biológica 

INC nº 01 de 16/06/2014 
Orientações e requisitos para o registo de pesticidas, seus 
componentes e produtos similares para culturas com apoio 
fitossanitário insuficiente e os LMR permitidos 

Fonte: A Autora (2017). 

 


