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APRESENTAÇÃO
A estruturação do Ministério Público do Trabalho da Bahia
é mais do que uma necessidade frente aos novos e cada vez
maiores desafios por que passa esta instituição, que, apesar de
seus 74 anos de existência, vem se reinventando dia a dia
desde a Constituição de 1988 e o novo e decisivo papel atribuído ao Ministério Público. Estruturar uma instituição desse
porte, que ainda busca sua identidade, passa por garantir instalações físicas adequadas, equipamentos e tecnologia, ampliação do quadro de servidores, reorganização administrativa,
contratação de serviços de apoio, etc. Há, no entanto, dois
elementos mais do que essenciais nesse processo contínuo de
aprimoramento do Ministério Público do Trabalho: a articulação interinstitucional e a qualificação constante de seus recursos humanos.
O lançamento do quinto número da Revista do Ministério
Público do Trabalho na Bahia simboliza um passo decisivo em
direção ao fortalecimento de um dos mais importantes pilares
do processo de estruturação dessa instituição. Esta publicação
materializa algo que se torna cada vez mais presente no cotidiano desta Casa nos últimos anos. A oferta constante de cursos
de capacitação profissional, sempre destinados a aprimorar a
gestão e as atividades finalísticas da Procuradoria Regional do
Trabalho da 5ª Região, passou a ser um cânone, ganhando
inclusive a marca do Elo de Capacitação. Através dele, tem sido possível identificar demandas e realizar treinamentos, qualificações, reciclagens e – mais do que tudo isso – tem sido
possível dar estímulo e motivação para o crescimento pessoal e
profissional de membros, servidores e estagiários.
Mais do que buscar na sociedade o conhecimento para melhor desempenhar sua missão institucional, o MPT tem se articulado com outras instituições públicas e privadas para que
os esforços em prol de relações de trabalho mais equilibradas e
justas para todos reverberem mais longe e alcancem mais raRevista do Ministério Público do Trabalho na Bahia - nº 5 - 2015
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pidamente resultados positivos para a sociedade. Temos nos
aproximado do Judiciário, dos governos municipais e estadual,
das instituições públicas federais, estaduais, das entidades de
classe e das demais entidades da sociedade civil organizada,
através da articulação de fóruns temáticos, grupos de trabalho
interinstitucionais, do apoio a projetos e ações e da participação sistemática em debates.
O Ministério Público é por essência um organismo que desenvolve teses e as apresenta para a sociedade. Nada mais natural do que dispor, nós mesmos, de espaços para a publicação dessas teses, sob a forma de artigos e de peças processuais de destaque. Essa revista se propõe, portanto, a ser um
ambiente de apresentação de teses com o objetivo de, ao mesmo tempo, estimular a produção acadêmica de membros e servidores desta casa e de instituições parceiras e promover o
constante e salutar debate de ideias no campo das relações de
trabalho e do papel das instituições que atuam nesse setor.
Aqui reunimos artigos e peças processuais que certamente
contribuem para o aprimoramento daqueles que lidam com o
Direito do Trabalho.
Temos em nossos quadros alguns dos mais respeitados
professores universitários do estado, dos mais capacitados juristas, dos ais talentosos e promissores servidores e estagiários
que, juntos, compõem o elenco-base desta revista, acrescido
ainda da ilustre e não menos qualificada contribuição de profissionais ligados a instituições irmanadas com o MPT na
constante e essencial luta por uma sociedade pautada por direitos e deveres que garantam o equilíbrio necessário para o
progresso de toda a sociedade, com oportunidades iguais para
todos. Certamente, esta publicação contribui com o debate
acerca de questões fundamentais nos dias de hoje e fará com
que possamos desempenhar melhor nossos papéis dentro das
instituições que representamos.
Tenham uma ótima leitura.
Alberto Bastos Balazeiro
Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho na Bahia
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SUICÍDIO: A DEVASTADORA
CONSEQUÊNCIA DO ASSÉDIO
MORAL ORGANIZACIONAL
Ana Emília Andrade Albuquerque da Silva1
Claiz Maria Pereira Gunça dos Santos 2
Resumo: O século XXI marca uma nova sociedade e uma nova organização do trabalho. O desenvolvimento da tecnologia da informação transformou as relações sociais e também o modo de execução do labor. Por meio da robótica e da informática, tornou-se possível o aumento da produção e a melhoria da qualidade dos produtos e
serviços. A nova organização laboral, todavia, conquanto tenha ampliado a produtividade, não melhorou as condições de trabalho. Os
trabalhadores, submetidos a acelerados ritmos de produção, sofrem
cada vez mais com o estresse, com as exigências de metas abusivas,
com o controle do modo, forma e método de trabalho, com o comprometimento das relações interpessoais e, inclusive, com o desrespeito à diversidade. É nesse contexto que emerge o assédio moral
organizacional. Assim, o presente artigo objetiva estudar essa nova
modalidade assediadora, apontando os seus elementos caracterizadores, além de identificar as suas consequências para a saúde mental
do trabalhador, com especial enfoque para o suicídio.
Palavras-chave: Organização do trabalho. Assédio moral organizacional. Saúde mental; Suicídio.
Sumário: 1. Assédio moral organizacional: uma proposta de conceituação. 2. Elementos caracterizadores do assédio moral organizacional. 3. A influência da tecnologia na nova organização do trabalho.
4. A consequência extrema do assédio moral organizacional: o suicídio. Conclusões. Referências.
1

2

Procuradora Regional do Ministério Público do Trabalho. Especialista em Direito Público pela
Universidade do Salvador (2000) e em Direito Sanitário pela Fundação Oswaldo Cruz (2013). E-mail:
anaemilia.silva@mpt.gov.br
Mestranda em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia. Pós-Graduanda em Direito do
Trabalho pela Universidade Federal da Bahia. Graduada em Direito, com Láurea Acadêmica, pela
Universidade Federal da Bahia. Assessora Jurídica da Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª
Região. E-mail: claiz.santos@mpt.gov.br
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Introdução
A crise capitalista ocorrida na década de setenta impôs
drásticas alterações no sistema de produção das empresas e
na forma de organização do trabalho, com vistas à adaptação a
uma realidade globalizante.
Surge então o que se convencionou chamar de toyotismo,
que implica numa forma de produção voltada para as exigências do mercado consumidor. Exige-se qualidade total e, para
tanto, se impõe a cooptação do trabalhador que é engolido por
um sistema em que o seu subjetivo é moldado para atuar como um super-herói. Os resilientes, adaptáveis, são exaltados,
os demais são descartados.
A nova era balizada pelo desenvolvimento tecnológico e informacional, no entanto, não proporcionou a melhoria das
condições laborais. Ao mesmo tempo em que as inovações tecnológicas permitiram que homens e mulheres aumentassem a
produção de mercadorias com mais qualidade e menos esforço, houve a intensificação das exclusões e discriminações que
ocorrem dentro e em torno da força de trabalho.
Pressão para atingir metas, sobrecarga e ritmo acelerado e
excessivo de trabalho, segregação dos funcionários, sistema de
premiações, divisão de tarefas e estratégias de controle e extrapolação da jornada de trabalho são alguns traços característicos dessa nova organização do trabalho. É nesse contexto
que emerge o assédio moral organizacional.
O presente artigo objetiva, dessa forma, conceituar essa
nova modalidade assediadora, apontando os seus elementos
caracterizadores, além de identificar a mais perversa consequência para a saúde do trabalhador: a morte através do suicídio.

1. Assédio moral organizacional: uma proposta
de conceituação
O assédio moral é a tortura psicológica perpetrada por um
conjunto de ações ou omissões, abusivas e intencionais, prati-
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cadas por meio de palavras, gestos e atitudes, de forma reiterada e prolongada, que atingem a dignidade, a integridade física e mental, além de outros direitos fundamentais do trabalhador.
Nos últimos anos, entretanto, foi detectada uma nova forma de assédio moral. Trata-se do assédio moral organizacional, que está relacionado com práticas de gestão e que alcança
um grande número de trabalhadores. Esse tipo de assédio tem
como principal objetivo extrair o máximo de produtividade dos
empregados, incitando ao isolamento, ao egoísmo e à desunião, além de impedir a instituição da solidariedade entre os
mesmos.
Conforme conceito proposto por Adriane Reis de Araújo,
configura o assédio moral organizacional:
O conjunto de condutas abusivas, de qualquer natureza, exercido de
forma sistemática durante certo tempo, em decorrência de uma relação de trabalho, e que resulte no vexame, humilhação ou constrangimento de uma ou mais vítimas com a finalidade de se obter o engajamento subjetivo de todo o grupo às políticas e metas da administração, por meio da ofensa a seus direitos fundamentais, podendo
resultar em danos morais, físicos e psíquicos.3
Desse modo, segundo a autora, o assédio moral organizacional funciona como um instrumento de gestão e de normatização da conduta dos trabalhadores, possibilitando o engajamento e controle de todo o pessoal, a fim de implementar o
ritmo e a qualidade da produção, sem que qualquer reivindicação das condições de trabalho seja intentada. 4
Lis Soboll e Thereza Gosdal conceituam o assédio moral
organizacional como:
Um conjunto sistemático de práticas reiteradas, inseridas nas estratégias e métodos de gestão, por meio de pressões, humilhações e
constrangimentos, para que sejam alcançados determinados objetivos empresariais ou institucionais, relativos ao controle do trabalhador (aqui incluído o corpo, o comportamento e o tempo de trabalho),
ou ao custo do trabalho, ou ao aumento de produtividade e resultados, ou à exclusão ou prejuízo de indivíduos ou grupos com funda3
4

ARAÚJO, Adriane Reis de. O assédio moral organizacional. São Paulo: LTr, 2012, p. 76.
Ibid., p. 78.
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mentos discriminatórios.5
O assédio organizacional, consoante lição de Lis Soboll,
corresponde a um processo no qual a violência está inserida
nos aparatos, nas estruturas e nas políticas organizacionais
ou gerenciais da empresa, políticas estas que são abusivas e
inadequadas e que possuem o propósito de exercer o gerenciamento do trabalho e do grupo, visando produtividade e con-

trole organizacional.6
Nesse sentido, com base nas definições acima apresentadas, formula-se a seguinte proposta de conceituação:
O assédio moral organizacional consiste na tortura psicológica perpetrada por um conjunto de condutas abusivas e hostis, reiteradas e
prolongadas, que estão inseridas na política organizacional e gerencial da empresa, dirigidas a todos os trabalhadores indistintamente
ou a um determinado setor ou perfil de trabalhadores, cuja finalidade é exercer o controle sobre a coletividade e garantir o alcance dos
objetivos institucionais, atingindo gravemente a dignidade, a integridade física e mental, além de outros direitos fundamentais do
trabalhador.

2. Elementos caracterizadores do assédio moral
organizacional
O assédio moral organizacional apresenta os seguintes
elementos caracterizadores: abusividade da conduta, habitualidade, contexto organizacional ou gerencial, natureza coletiva
do público alvo, finalidade institucional e ataque à dignidade e
aos direitos fundamentais do trabalhador.
A abusividade reside na extrapolação dos limites do poder
diretivo patronal e na forma perversa e agressiva com que as
condutas são praticadas. A título de exemplo, Lis Soboll e Thereza Gosdal identificam as seguintes práticas abusivas: a)
cumprimento de metas exageradas; b) tempo de banheiro con-

5

6

14

GOSDAL, Thereza Cristina; SOBOLL, Lis Andrea Pereira, et al. Assédio moral organizacional:
esclarecimentos conceituais e repercussões. In: SOBOLL, Lis Andrea Pereira; GOSDAL, Thereza
Cristina. Assédio moral interpessoal e organizacional. São Paulo: LTr, 2009, p. 37.
SOBOLL, Lis Andréa Pereira. Assédio moral/organizacional: uma análise da organização do
trabalho. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008, p. 21.
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trolado; c) imposição e controle do que deve ser dito ao cliente;
d) impossibilidade de apresentação de atestados médicos; e)
desqualificação do trabalhador, do seu discurso e das suas
ações; f) utilização de técnicas de humilhação e perseguição
como estratégia para o estímulo de vendas, em especial através da ridicularização pública dos empregados ou equipes que
vendem menos ou não alcançam as metas.7
Ressalta-se que o mecanismo assediador mais peculiar do
assédio moral organizacional consiste na imposição de metas
exageradas ou, até mesmo, inatingíveis ao trabalhador e na
consequente imposição de “prendas” diante do inadimplemento dessas metas.
Além da abusividade da conduta, para que o assédio moral
organizacional seja configurado, faz-se necessária a habitualidade, ou seja, a reiteração e prolongamento no tempo dos atos
assediadores. A violência psicológica organizacional deve ser,
portanto, regular, sistemática e perdurar no tempo.
Outro elemento caracterizador do assédio moral organizacional consiste no contexto institucional ou geracional em que
as atitudes assediadoras estão inseridas. Assim, figura-se imprescindível que tais práticas estejam inseridas nas estratégias
e métodos de gestão, nos aparatos e políticas gerenciais e na
divisão do trabalho da empresa.
A natureza coletiva do público alvo também caracteriza o
assédio moral organizacional, tendo em vista que essa modalidade de assédio sempre é coletiva lato sensu, pois atinge os
trabalhadores na perspectiva individual homogênea, coletiva e
difusa.
Verifica-se a dimensão individual homogênea do assédio
moral organizacional quando as condutas agressivas, estruturadas via política organizacional da empresa, são direcionadas
para alvos determinados a partir de um perfil, como, por
exemplo, todas as gestantes da empresa, todos os trabalhado7

GOSDAL, Thereza Cristina; SOBOLL, Lis Andrea Pereira, et al. Assédio moral organizacional:
esclarecimentos conceituais e repercussões. In: SOBOLL, Lis Andrea Pereira; GOSDAL, Thereza
Cristina. Assédio moral interpessoal e organizacional. São Paulo: LTr, 2009, p. 38.
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res acidentados, todos os trabalhadores que a empresa deseja
despedir, mas não quer arcar com os custos da dispensa sem
justa causa.8
A dimensão coletiva em sentido estrito do assédio moral
organizacional se configura no momento em que todos os trabalhadores de determinada empresa são agredidos indistintamente pelas condutas abusivas ligadas à política empresarial.
O mesmo raciocínio vale para determinados grupos ou setores
que passam a ser perseguidos pela gestão da empresa.
No que se refere à dimensão difusa, deve-se compreender
além de todos os trabalhadores indiscriminadamente atingidos
pelas condutas assediantes, os seus amigos, vizinhos e familiares, cujos laços sociais, diante do assédio, restam seriamente
comprometidos, assim como os trabalhadores que venham a
ser admitidos futuramente pela empresa.
Outro traço característico dessa modalidade assediadora
diz respeito à sua finalidade institucional, qual seja, promover
atitudes gerenciais abusivas oriundas de uma organização que
estimula a competitividade e que está estruturada sobre uma
dose significativa de perversidade, além de envolver exigências
desmedidas, como o cumprimento de metas inatingíveis.9
Podem ser apontadas como finalidades institucionais: a)
aumento da produtividade; b) diminuição ou redução dos custos; c) controle dos empregados; d) exclusão de trabalhadores
que a empresa não deseja manter em seus quadros, forçando
pedidos de demissão e desoneração de verbas rescisórias; e)
coibição da formação de demandas individuais e coletivas; f)
controle do tempo e dos métodos de trabalho; entre outros.10
Por fim, outro componente essencial do assédio moral or8

SOBOLL, Lis Andrea Pereira; EBERLE, André Davi, et al. Situações distintas do assédio moral. In:
SOBOLL, Lis Andrea Pereira; GOSDAL, Thereza Cristina. Assédio moral interpessoal e
organizacional. São Paulo: LTr, 2009, p. 19.
9 SOBOLL, Lis Andréa Pereira. Assédio moral/organizacional: uma análise da organização do
trabalho. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008, p. 23.
10 GOSDAL, Thereza Cristina; SOBOLL, Lis Andrea Pereira, et al. Assédio moral organizacional:
esclarecimentos conceituais e repercussões. In: SOBOLL, Lis Andrea Pereira; GOSDAL, Thereza
Cristina. Assédio moral interpessoal e organizacional. São Paulo: LTr, 2009, p. 37.
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ganizacional consiste na agressão à dignidade da pessoa humana e à integridade física e mental do trabalhador. Além disso, essa modalidade assediadora atinge, também, outros direitos fundamentais e sociais, dentre os quais se destaca: o direito ao trabalho; o direito à imagem, vida privada, intimidade e
honra; o direito ao meio ambiente de trabalho saudável e seguro; o direito à igualdade nas relações de emprego, direito este,
inclusive, que impede a prática de atitudes discriminatórias; o
direito à saúde; o direito ao lazer; o direito à liberdade de manifestação do pensamento; o direito à liberdade religiosa; e o
direito à liberdade de associação profissional ou sindical.

3. A influência da tecnologia na nova
organização do trabalho
Com o advento das novas tecnologias, relacionadas principalmente à robótica e à informática, bem como à introdução
de novas formas de organização e gestão do trabalho, esperava-se que houvesse um desenvolvimento nas relações laborais
e uma melhoria nas condições de trabalho, elevando-se a qualidade de vida do trabalhador. Todavia, não foi isso o que ocorreu.
A organização do trabalho, como bem explica João Batista
Ferreira, se desdobra em duas dimensões, quais sejam: a divisão do trabalho e a divisão dos homens. A divisão do trabalho
corresponde à divisão de tarefas e à repartição do modo operatório prescrito. A divisão dos homens, por sua vez, consiste na
divisão das relações de poder e no desenho do sistema hierárquico.11 A organização do trabalho engloba, assim, uma organização horizontal, representada pela divisão de tarefas, e uma
organização vertical, relacionada com o escalonamento hierárquico de poder.
Pressão para atingir metas, sobrecarga e ritmo acelerado e
11 FERREIRA, João Batista. Violência e assédio moral no trabalho: patologias da solidão e do silencia.
In: SOBOLL, Lis Andréa Pereira (org.). Violência psicológica no trabalho e assédio moral. São Paulo:
Casa do Psicólogo, 2008, p. 116.
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excessivo de trabalho, segregação dos funcionários, desconsideração de aspectos éticos e de segurança, sistema de premiações, divisão de tarefas, divisão do tempo, desenho da estrutura hierárquica, estratégias de controle e extrapolação da jornada de trabalho são algumas formas da atual organização do
trabalho.
Marie-France Hirigoyen aponta como principais características dessa nova organização laboral o estresse, a má comunicação, a padronização e a falta de reconhecimento. Com relação ao estresse, pontua a autora que o excesso de trabalho
não é o responsável pelo assédio moral, mas sim o ambiente
de trabalho no qual não existem regras internas, nem para
comportamentos nem para métodos, e o poder dos chefes não
tem limites. Além disso, a evolução das novas tecnologias obriga os trabalhadores a se enquadrarem constante e rapidamente às inovações informacionais, levando “a uma robotização
das pessoas”.12
A má comunicação, por sua vez, interfere negativamente
nas relações entre os trabalhadores. Seja na comunicação verbal, seja através de e-mails, fala-se depressa e vai-se direito ao
essencial. Ademais, as novas tecnologias pressupõem a utilização de uma linguagem “técnica” e “codificada”, que exclui os
não iniciados. A comunicação mais rápida, em verdade, disfarça a incapacidade desses novos métodos de melhorar as relações interpessoais.13 A padronização e a falta de reconhecimento, por outro lado, violam a liberdade de manifestação do
pensamento do trabalhador, forçando-o, muitas vezes, a perder sua identidade. 14 As diferenças não são aceitas e as diversidades cada vez menos toleradas.
Exige-se da pessoa uma personalidade resiliente, ou seja,
que resiste às adversidades, adaptando-se a um meio ambiente de trabalho perverso, haja vista que “mesmo depois de
12

HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho: redefinindo o assédio moral. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2002, p. 188-190.
13 Ibid., p. 192.
14 Ibid., p. 198-199.
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'queimada', tal como no mito de fênix, é capaz de renascer das
próprias cinzas, como se nada tivesse ocorrido, e continuar
colaborando para a produção”. 15
Nesse contexto, a atual organização do trabalho é marcada
pelo controle automatizado do trabalhador, pelas constantes
pressões por produtividade, pela imposição de metas inatingíveis, pelo despreparo dos superiores hierárquicos, pelo excesso
de jornada e planos prejudiciais coletivos, dentre outras práticas que tornam o ambiente laboral altamente competitivo, hostil e agressivo, atingindo ferozmente a dignidade e integridade
do trabalhador, além de comprometer a sua saúde física e
mental. É nesse cerce que emerge o assédio moral organizacional.

4. A consequência extrema do assédio moral
organizacional: o suicídio
A partir da década de 1980, consoante lição de Tânia Mara
de Almeida Franco e Maria da Graça Druck de Faria, flexibilizou-se o trabalho, principalmente pela via da terceirização,
sucedendo-se, nos países centrais e periféricos, as tentativas
de anular as regras de aumento salarial, de reduzir a cobertura e extensão da seguridade social, de destruir empregos e criar trabalhos precários. Sobre o patamar tecnológico da terceira
revolução industrial, problemas de saúde emergem com o aumento da intensidade, da sobrecarga e da perda de sentido do
trabalho, tais como a LER/DORT, a síndrome do burn out e os
suicídios no local de trabalho. Amplia-se a problemática trabalho e saúde, com o foco sendo crescentemente dirigido para a
saúde mental do trabalhador.16
15

HELOANI, Roberto. Quando alguém se mata no trabalho, o que está querendo dizer? In:
BARRETO, Margarida; NETTO, Nilson Berenchtein; PEREIRA, Lourival Batista. Do assédio moral à
morte em si: significados do suicídio no trabalho. 1. ed. São Paulo: Matsunaga, 2011, p. 261.
16 FRANCO, Tânia Maria de Almeida; FARIA, Maria da Graça Druck de. A terceirização/subcontratação
do trabalho no Brasil e sua interconexão com a saúde mental no trabalho. In: FERREIRA, Januário
Justino (Coord.). Saúde mental no trabalho: coletânea do fórum de saúde e segurança no trabalho
do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013, p. 470.
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Essa organização perversa desestrutura o psicológico do
trabalhador, embotando o seu querer e anulando o ser individual. Não há espaço para a criatividade, para o autêntico, para
simplesmente existir. Os “tempos mortos” são eliminados, a
impedir a construção das relações, a convivência saudável e a
possibilidade de solidariedade.
Além disso, a “lavagem cerebral” realizada pelas empresas
induz à competitividade exacerbada, a quebra dos laços sociais, ao individualismo extremo e a perda da possibilidade reivindicativa.
A violência psicológica perpetrada por meio do assédio moral organizacional, nesse diapasão, agoniza o trabalhador em
silêncio. Como consequências dessa modalidade assediadora
para a saúde mental do trabalhado podem ser identificados,
precipuamente, os seguintes transtornos: estresse; desordem
de estresse pós-traumático; síndrome do burn out; depressão;
e suicídio.
O termo “estresse” teve origem nas ciências físicas no século XVIII e significa um estado de tensão de um sistema, induzido por forças externas. Hans Selye, a partir de 1950, utilizou
o termo “estresse” para descrever uma resposta fisiológica estruturada com a função defensiva do organismo vivo contra o
ambiente, identificando três fases: a) fase do alarme, quando o
organismo percebe um estímulo estressor, prepara-se fisiologicamente e psicologicamente para lutar ou fugir dele; b) fase de
resistência, ocorre quando o estímulo é de grande intensidade
ou persistente, forçando o organismo a restabelecer o equilíbrio. Surgem sinais de desgaste nessa fase; c) fase da exaustão
ou esgotamento, aparece quando a resistência não é suficiente
para superar o desgaste. Essa fase é acompanhada de graves
lesões na saúde física e psicológica do indivíduo.17
O estresse, como bem observa Rodrigues Pinto, não é, em
si mesmo, uma enfermidade, mas um portal de acesso a diver17

20

SELYE, 1974 apud SOBOLL, Lis Andrea Pereira; EBERLE, André Davi, et al. Situações distintas do
assédio moral. In: SOBOLL, Lis Andrea Pereira; GOSDAL, Thereza Cristina. Assédio moral
interpessoal e organizacional. São Paulo: LTr, 2009, p. 46.
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sas patologias físicas e mentais, haja vista que a negligência
diante dos seus pré-avisos tem decorrências médicas que o
convertem em graves moléstias ou em veículo de perda da capacidade para o trabalho.18
Os principais pré-avisos do estresse são: a) dores de cabeça
atípicas; b) repousos noturnos intranquilos; c) desconcentração mental; d) irritabilidade; e) inapetência; f) distonia e perturbações estomacais; g) insatisfação com o trabalho; h) depressão física ou moral.19
O estresse decorrente do trabalho excessivo, ocasionado
por pressões e exagero de tarefas múltiplas e repetitivas, pode
levar o trabalhador a uma fase avançada de destruição, denominada de desordem de estresse pós-traumático, ou a uma
situação de depressão por esgotamento, também conhecida
como síndrome do burn out.20
O transtorno de estresse pós-traumático – TEPT, como bem
explicita Carlos Eduardo Carrusca Vieira, consiste no quadro
psiquiátrico que tem como característica essencial o desenvolvimento de determinados sintomas após a exposição a um extremo estressor traumático, a uma revivência persistente de
um evento traumático ou, até mesmo, a esquiva persistente de
estímulos associados com o trauma.21
O estrado de estresse pós-traumático, nessa senda, é um
transtorno decorrente da vivência de uma agressão psíquica
desencadeada por um evento violento, sendo que a sintomatologia se inicia geralmente após um período de latência, período
este que inclui revivescências da cena traumática (fenômenos
de flash back) e, também, a ocorrência de sonhos repetidos
18

PINTO, José Augusto Rodrigues. Viagem em torno da segurança e da saúde no trabalho. In:
FERREIRA, Januário Justino (Coord.). Saúde mental no trabalho: coletânea do fórum de saúde e
segurança no trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013, p. 56.
19 PINTO, José Augusto Rodrigues. Viagem em torno da segurança e da saúde no trabalho. In:
FERREIRA, Januário Justino (Coord.). Saúde mental no trabalho: coletânea do fórum de saúde e
segurança no trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013, p. 56.
20 HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho: redefinindo o assédio moral. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2002, p. 20.
21 VIEIRA, Carlos Eduardo Carrusca. Assédio: do moral ao psicossocial. Curitiba: Juruá, 2008, p. 124.
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referentes à mesma cena. Referido quadro é acompanhado por
ansiedade e pode desencadear depressão.22
Por outro lado, o estresse pode levar o trabalhador a uma
situação de depressão por esgotamento, também conhecida
como síndrome do burn out, que significa “queimar até a exaustão”.
A síndrome do burn out, como bem preleciona Francisco
Lima Filho, é caracterizada por um esgotamento emocional
que acarreta sentimentos de fracasso e baixa autoestima, que,
com o tempo, pode ocasionar o aparecimento de exaustão, alterações no sono e problemas gastrointestinais. Não se pode
deixar de destacar que o burn out representa o nível máximo
de estresse e tem diagnóstico difícil, em virtude do quadro de
depressão que geralmente acomete os portadores dessa síndrome.
O burn out, consoante lição da psicóloga Ana Maria Benevides-Pereira, é uma síndrome multidimensional caracterizada
pela exaustão emocional, desumanização e reduzida realização
pessoal no trabalho. A exaustão emocional consiste na sensação de esgotamento, traduzida na falta de energia do trabalhador para as atividades laborais. A desumanização, por sua vez,
revela-se através de atitudes de distanciamento emocional em
relação às pessoas e colegas de trabalho, transformando os
contatos interpessoais desumanos e desprovidos de afetividade. Pari passu, a realização pessoal nas atividades ocupacionais decresce, de modo que o labor perde o sentido e passa a
ser um fardo.23
Se o assédio moral organizacional prolonga-se demasiadamente, a vítima pode extrapolar os sintomas do estresse, da
desordem de estresse pós-traumático e da síndrome do burn
out e desenvolver depressão.
22

SELIGMANN-SILVA, Edith. Psicopatologia no trabalho: aspectos contemporâneos. In: FERREIRA,
Januário Justino (Coord.). Saúde mental no trabalho: coletânea do fórum de saúde e segurança no
trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013, p. 234.
23 BENEVIDES-PEREIRA, Ana Maria T. A síndrome de burnout. In: FERREIRA, Januário Justino
(Coord.). Saúde mental no trabalho: coletânea do fórum de saúde e segurança no trabalho do
Estado de Goiás. Goiânia: Cir Gráfica, 2013, p. 389.
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A depressão, como observa Marie-France Hirigoyen, acarreta na vítima um quadro de apatia, tristeza, complexo de culpa,
obsessão e até desinteresse por seus próprios valores.24 Faltalhe, muitas vezes, vontade de viver e sua autoestima permanece cada vez mais baixa.
Os sintomas mais comuns da depressão são: isolamento do
convívio familiar, desinteresse pelas atividades normais, perda
da autoestima, concentração diminuída, inquietação e hostilidade, perda de interesse pelo trabalho, alteração do apetite,
diminuição da libido, cansaço, alteração nos ciclos de sono,
com insônia ou sonolência exagerada, falta de reações emocionais, evidência objetiva de retardo ou agitação psicomotora
marcante e ideias de suicídio.25
O estresse decorrente da nova lógica do viver e do constante medo da perda do emprego pode chegar a patamares tão
altos que pode levar, e constantemente levam, o trabalhador a
enxergar um único caminho de salvação: a sua própria destruição, o suicídio.
Tratando especificamente do suicídio decorrente do assédio
moral organizacional, insta evidenciar um dos casos mais conhecidos, que ocorreu na France Télécom, empresa francesa
de telecomunicações, privatizada em 2004, com mais de duzentos mil trabalhadores, sendo a maioria deles estável, que
iniciou um processo de redução de pessoal com base no assédio moral e na transferência de local e posto de trabalho. Dentre as políticas gerenciais, a empresa, por exemplo, transferia
engenheiros de concepção, com doutorado em matemática,
para o setor de venda de telefones celulares, para uma atuação
diária diretamente junto ao público. Assim, em um período de
dois anos, cinquenta e oito trabalhadores da France Télécom
cometeram suicídio, a maioria deles no próprio local de trabalho, fato este que provocou uma grande comoção social na

24 HIRIGOYEN, Marie-France. Mal-estar no trabalho: redefinindo o assédio moral. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2002, p. 160.
25 THOME, Candy Florencio. O assédio moral nas relações de emprego. São Paulo: LTr, 2008, p. 92.
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França e uma visibilidade do problema, que nunca havia ocorrido.26
Outro exemplo emblemático de suicídios coletivos, decorrentes de uma organização malsã, foi registrado na gigante
taiwanesa Foxxconn, localizada na cidade chinesa de Chengdu. A empresa fabrica produtos de ponta da tecnologia mundial como iPhone, iPad, iPod da Apple, bem como produtos da
Dell, HP, Sony, Microsoft, Nokia, entre outros. Somente em
2010, 14 trabalhadores se suicidaram.27 Importante observar
as condições de trabalho, de acordo com o depoimento de uma
das empregadas da empresa:
Se uma pessoa se atrasa, tem uma multa de 100 rmb por minuto. Se
se recusar a fazer horas-extras, a pessoa pode ser retirada da sua linha. Nem pensar em ficar doente [...]. Conversar durante o trabalho
é penalizado com 100 rmb. É proibido usar telemóveis dentro da
empresa. O primeiro salário é retido como depósito de garantia para
uniformes e outros itens. Eles alegam que vão devolver no final, mas
ninguém consegue receber a quantia integral, sofrendo grandes
descontos. [...] Temos que dividir o quarto com mais 12 pessoas de
diferentes partes da China, que falam dialectos distintos, que não dá
para entender. [...] Quando acaba a jornada de trabalho, é preciso
correr para tomar banho, antes de a água quente ser desligada. O
cansaço é tão grande que muitas vezes deixamos de fazer a refeição
matinal para poder dormir mais um pouco. [...] Sofremos assédio
sexual dos encarregados, se recusamos esses avanços, temos de sofrer as consequências durante o trabalho. O meu namorado foi agredido pelos seguranças da empresa e teve de ser levado ao hospital.28
No Brasil, de acordo com Roberto Heloani, registram-se
duas grandes ondas de suicídios no setor bancário. Uma no
período de 1993 a 1995, com 72 suicídios e o segundo, de
1996 a 2005, com 181 suicídios, ocorridos no Banco Estadual
26

MERLO, Álvaro R. Entrevista 1. In: BARRETO, Margarida; NETTO, Nilson Berenchtein; PEREIRA,
Lourival Batista. Do assédio moral à morte em si: significados do suicídio no trabalho. 1. ed. São
Paulo: Matsunaga, 2011, p. 33-34.
27 AGÊNCIAS. Foxconn registra 16º suicídio na China. Estadão, São Paulo. Disponível em: <
http://blogs.estadao.com.br/link/foxconn-registra-outro-suicidio-na-china/
http://blogs.estadao.com.br/link/foxconn-registra-outro-suicidio-na-china/>. Acesso em: 26 jun. 2014.
28 MORI, Tomi. China: onda de suicídios na Foxconn. Esquerda.Net. Disponível em: <
http://www.esquerda.net/artigo/china-onda-de-suic%C3%ADdios-na-foxconn>. Acesso em: 26 jun.
2014.
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do Sergipe, o Banco Estadual da Bahia, o Bamerindus, o Meridional, o Banco Estadual do Pará, o Banco Estadual do Ceará, o Banco Estadual do Rio Grande do Sul, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Estado de São Paulo (BANESPA) e o
Banco do Brasil.29 Acrescenta, por conseguinte, que um dos
principais responsáveis pelo aumento de casos de suicídio foram os Programas de Desligamento Voluntários – PDV, através
dos quais os bancos públicos modernizaram o seu quadro de
funcionários, desprezando a carreira dos trabalhadores, o difícil concurso pelo qual haviam sido aprovados, assim como o
envolvimento emocional que muitos tinham com a instituição.30
Os empregados que permaneceram nos bancos sofreram
diversas consequências, como xingamentos perante os próprios subordinados, esvaziamento de funções, desqualificações
constantes e isolamentos, sendo forçados a integrar os referidos programas de demissão ou, nos casos de permanência, a
sofrer em silêncio com a situação assediadora, cometendo até
mesmo suicídio.
Nesse cerne, vale transcrever o pensamento externado por
Nilson Berenchtein Netto:
Buscou-se evidenciar, portanto, a enorme implicação das condições
de trabalho nos desejos de vida e de morte dos trabalhadores. Frente a isso, é fundamental que não se perca de vista a centralidade da
categoria trabalho na formação do humano no homem e o quanto,
dentro das condições apresentadas até o momento, o trabalho, sob a
égide dos modos de produção apresentados, também desumaniza,
bestializa e faz perecer o homem. Muitos desses suicídios, de fato,
não foram mortes intencionalmente desejadas e buscadas, por sujeitos conscientes de si e de sua condição humana, ao contrário, foram
mortes impostas, por outros sujeitos que em geral não se reconhecem como iguais, como pares, como humanos, mas os veem como
peças, descartáveis e facilmente substituíveis. Muitos desses homens
e mulheres não se mataram, mas foram mortos, não se suicidaram,
29

HELOANI, Roberto. Quando alguém se mata no trabalho, o que está querendo dizer? In:
BARRETO, Margarida; NETTO, Nilson Berenchtein; PEREIRA, Lourival Batista. Do assédio moral à
morte em si: significados do suicídio no trabalho. 1. ed. São Paulo: Matsunaga, 2011, p. 261-262.
30 Ibid., p. 262.
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mas foram suicidados pela sociedade, como já dizia Antonin Artaud
acerca de Van Gogh e de si mesmo, ao responder em uma enquete
surrealista: 'E certamente já morri faz tempo, já me suicidei. Me suicidaram, quero dizer.'31

Durante todo o tempo as empresas, nesta etapa de desemprego crônico, se utilizam da escassez de postos de trabalho
para exigir uma produção excessiva e sob pressão, com ritmo e
tempo determinados, sem qualquer possibilidade de reivindicações ou mesmo de participação. O trabalhador, por sua vez,
diante de uma competitividade animalesca, abandona o coletivo e a solidariedade grupal, convivendo diária e constantemente com o individualismo destrutivo e com o medo de reivindicar
os seus direitos.32
O assédio moral organizacional, nesse sentido, emerge das
políticas de gestão e da própria estruturação do trabalho, revelando-se extremamente perverso. Perverso porque enfraquece e
isola os trabalhadores, impedindo a solidariedade que os
uniria para lutar contra as condições de trabalho indignas.
Perverso porque desumaniza e adoece os empregados em silêncio. Perverso porque compromete a saúde física e mental
dos trabalhadores, ocasionando, até mesmo, em muitos casos,
a sua morte.

Conclusões
Evidenciou-se, no presente artigo, que:
1. O assédio moral organizacional consiste na tortura psicológica perpetrada por um conjunto de condutas abusivas e
hostis, reiteradas e prolongadas, que estão inseridas na política organizacional e gerencial da empresa, dirigidas a todos os
trabalhadores indistintamente ou a um determinado setor ou
31 NETTO, Nilson Berenchtein. A morte proibida do trabalhador – Análise histórico-social das relações
entre suicídio e trabalho. In: BARRETO, Margarida; NETTO, Nilson Berenchtein; PEREIRA, Lourival
Batista. Do assédio moral à morte em si: significados do suicídio no trabalho. 1. ed. São Paulo:
Matsunaga, 2011, p. 156-157.
32 HAZAN, Ellen Mara Ferraz. A falta de estabilidade no emprego e o desemprego como fatores de
risco para a saúde mental do trabalhador. In: FERREIRA, Januário Justino (Coord.). Saúde mental
no trabalho: coletânea do fórum de saúde e segurança no trabalho do Estado de Goiás. Goiânia: Cir
Gráfica, 2013, p. 188.
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perfil de trabalhadores, cuja finalidade é exercer o controle sobre a coletividade e garantir o alcance dos objetivos institucionais, atingindo gravemente a dignidade, a integridade física e
mental, além de outros direitos fundamentais do trabalhador.
2. O assédio moral organizacional é caracterizado pelos seguintes elementos: abusividade da conduta, habitualidade,
contexto organizacional ou gerencial, natureza coletiva do público alvo, finalidade institucional e ataque à dignidade e aos
direitos fundamentais do trabalhador.
3. A atual organização do trabalho é marcada pelo controle
automatizado do trabalhador, pelas constantes pressões por
produtividade, pela imposição de metas inatingíveis, pelo despreparo dos superiores hierárquicos, pelo excesso de jornada e
planos prejudiciais coletivos, dentre outras práticas que tornam o ambiente laboral altamente competitivo, hostil e agressivo, atingindo ferozmente a dignidade e integridade do trabalhador, além de comprometer a sua saúde física e mental.
4. A violência psicológica perpetrada por meio do assédio
moral organizacional agoniza o trabalhador em silêncio. Como
consequências do assédio moral organizacional para a saúde
mental do trabalhado podem ser identificados, precipuamente,
os seguintes transtornos: estresse; desordem de estresse póstraumático; síndrome do burn out; depressão; e suicídio.
5. O estresse decorrente da nova lógica do viver e do constante medo da perda do emprego pode chegar a patamares tão
altos que pode levar, e constantemente levam, o trabalhador a
enxergar um único caminho de salvação: a sua própria destruição, o suicídio.
6. O assédio moral organizacional, emerge das políticas de
gestão e da própria estruturação do trabalho, revelando-se extremamente perverso. Perverso porque enfraquece e isola os
trabalhadores, impedindo a solidariedade que os uniria para
lutar contra as condições de trabalho indignas. Perverso porque desumaniza e adoece os empregados. Perverso porque
compromete a saúde física e mental dos trabalhadores, ocasionando, até mesmo, em muitos casos, a sua morte.
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DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Adriane Reis de Araújo1
Sumário: I – Introdução. II – Compromissos firmados, compromissos realizados? III – Assédio moral organizacional. IV – Riscos. V –
Conclusão.

1. Introdução
A primeira e a segunda Guerras Mundiais, as quais são
consideradas por muitos estudiosos como uma única guerra
que durou 30 anos, estenderam suas marcas para além das
transformações geopolíticas e do desenvolvimento de tecnologias bélicas. A constatação numérica do potencial humano para a produção maciça de mortes, que atingiram a cifra de 16
milhões de pessoas na primeira etapa e de 70 milhões de pessoas na segunda, revelou, além de tudo, a possibilidade de
uma sociedade racional produzir genocídio em cadência industrial. Ao seu final, o choque sofrido com tamanha crueldade e
destruição foi transformado em compromissos jurídicos fundantes de nova ordem internacional assentada na Justiça Social. Nessa nova ordem, não cabiam mais slogans como aquele
da Exposição de Chicago de 1933, de que “A ciência descobre.
A indústria aplica. O homem se adapta”. Agora o ser humano é
colocado no centro das preocupações e objetivos das sociedades civilizadas.
Em 10 de maio de 1944, portanto, na cidade de Filadélfia,
foi proclamada a primeira Declaração internacional de direitos
com vocação universal. Filadélfia é uma palavra de origem grega, cujo sentido quer dizer “amor fraterno”. Nesse ambiente

1

Procuradora Regional do Trabalho. Mestre em Direitos das Relações Sociais pela PUC/SP.
Doutoranda da Universidade Complutense de Madri. Coordenadora-geral da Comissão Permanente
de Direitos Humanos em Sentido Estrito do Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho
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propício à reflexão da condição humana, os aliados vencedores
decidiram romper com a lógica econômica e científica dominante para afirmar regras jurídicas, inspiradas em valores morais.
A Declaração de Filadélfia conjuga em seu espírito cinco
características marcantes, apontadas pelo sociólogo francês
Alain Supiot:2
a) Os seus princípios não foram revelados por um texto
sagrado ou descobertos por leis naturais. Eles são
afirmados pelo homem. Os princípios partem da razão
e autodeterminação humanas.
b) A declaração configura um ato de fé e de razão,
concomitantemente, como fruto da experiência vivida.
Ela se expressa por normas jurídicas, ou seja, é
garantida pelo Direito.
c) O texto de Filadélfia reconhece a dignidade, como o
direito de todo ser humano a não ser jamais utilizado
como meio ou instrumento. A dignidade é inerente a
toda pessoa, independente de raça, crença ou sexo. Ela
é direito intransigível e fundamento da liberdade, da
justiça e da paz no mundo. Assim, essa declaração
transcende a dicotomia corpo e alma para, ainda que
reconhecendo o aspecto físico do ser humano, valorizar
os seus sonhos, criatividade, escolhas e autonomia.
d) A declaração, ao optar pelo princípio da dignidade
humana, obriga a vincular os imperativos de liberdade
e segurança. A liberdade somente poderá ser usufruída
de forma permanente se for garantida a segurança
física (e integridade psíquica) e a segurança econômica,
ou seja, o ser humano deve encontrar um ambiente
econômico favorável que o permita viver livre do medo e
da miséria. A ordem jurídica é chamada, assim, a
contribuir para instaurar uma condição de vida melhor
e uma maior liberdade para todos.
2
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e) Por fim, diante desse compromisso afirmado, pretende
a Declaração de Filadélfia subordinar a ordem
econômica ao princípio de Justiça social. Por Justiça
social, este documento define, “o direito de todo ser
humano a buscar o progresso material e seu
desenvolvimento espiritual com liberdade, dignidade,
segurança econômica e igualdade de oportunidades."
A Declaração de Filadélfia estabelece ainda quatro princípios fundamentais como desdobramentos do respeito à dignidade humana: 1. o respeito ao trabalho, ao afirmar que o trabalho não é uma mercadoria; 2. a garantia de liberdades coletivas, de expressão e de organização, para que todos possam
lutar e denunciar eventuais injustiças e maus tratos sofridos;
3. a garantia de solidariedade, uma vez que a miséria constitui
um perigo para todos; e 4. a concretização da democracia participativa, com representantes de trabalhadores e empregadores discutindo livremente e deliberando com vistas ao bem
comum.
O compromisso ali firmado se repetiu e se estendeu a outros documentos internacionais, como a Declaração Universal
dos Direitos do Homem de 1948. Em todos, a busca da Justiça
Social surge como objetivo central de toda política nacional e
internacional, assentada na centralidade do ser humano.

2. Compromissos firmados, compromissos
realizados?
Passados 70 anos, com a derrubada do muro de Berlim e
desmonte do modelo socialista, diversos estudiosos (sociólogos, economistas, juristas, entre outros) denunciam que a sociedade consumista construída pelo mundo globalizado e financeiro fez letra morta à Declaração de Filadélfia.
Efetivamente, a transformação econômica iniciada com a
Revolução Industrial sempre encontrou como obstáculo a colaboração dos trabalhadores na realização da atividade produtiva. Com um salário miserável, os trabalhadores ingleses das
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minas eram acorrentados pelo pescoço, uns aos outros, para
que cumprissem a jornada de trabalho até o final do dia3. Os
trabalhadores franceses faltavam frequentemente ao trabalho
às segundas-feiras, chamadas de “Segunda Santa”.4 A grande
questão dos empregadores era a preguiça dos operários: “Como fazê-los trabalhar?” A dificuldade deu origem a inúmeros
conflitos, que encontram algumas formas de expressão na resistência operária à aquisição de máquinas, através de movimentos como o luddismo5 ou a sabotagem. Inicia-se, então, o
desenvolvimento de métodos científicos de gestão da mão de
obra.6
O primeiro modelo de larga escala que se tem notícia foi o
taylorismo, em que surge a figura do cronometrista. Cada gesto do trabalhador era medido e cronometrado. Todo minuto era
valioso e não poderia ser desperdiçado. A atividade era minuciosamente estudada e direcionada pelo centro de decisão da
empresa que se ocupava da administração científica da mesma. Como mecanismo de motivação, Taylor defende o incentivo à colaboração do trabalhador por meio da premiação no
cumprimento das metas, que poderia ser majorado em caso de
superação. O modelo taylorista se ocupa do corpo do trabalho
e dispensa seu envolvimento direto com a produção. Esse modelo resultou em fadiga e desqualificação profissional.
O segundo modelo é o fordista. Neste modelo, a esteira impõe o ritmo da produção ao trabalhador. Além da premiação

3

4
5

6
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Max Weber relata que os trabalhadores eram acorrentados por coleiras de ferro nas minas de
Newcastle (WEBER, Max. Historique economique. Apud CASTEL, Robert. As metamorfoses da
questão social: uma crônica do salário, 4ª edição, Petrópolis: Editora Vozes, 2003, p. 207)
PERROT, Michelle. Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros, 3ª edição. São
Paulo: Paz e Terra, 2001, p. 65.
Luddismo é o movimento de resistência operária francês. Pode ser tanto a destruição das
máquinas, que foi realizada principalmente por mulheres e crianças, como o luddismo simbólico, que
corresponde a sua apreensão temporária. Há relatos de que os operários franceses chegaram a
incendiar todo o complexo fabril (PERROT, Michelle. Os excluídos da história: operários, mulheres e
prisioneiros, 3ª edição. São Paulo: Paz e Terra, 2001, p. 37).
As informações pertinentes aos modelos aqui estudados foram, em regra, retirados da obra
HELOANI, José Roberto. Gestão e organização no capitalismo globalizado: história da manipulação
psicológica no mundo do trabalho. São Paulo: Editora Atlas, 2003.
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pelo cumprimento das metas, Ford dobra a remuneração de
seu empregado e reduz a sua jornada de trabalho para 8 horas, transformando-o em potencial consumidor de seus produtos. Instaura-se o paradigma do Estado de Bem-estar Social viviam-se então os Trinta Anos Gloriosos -, com o reconhecimento de direitos e reivindicações coletivas dos trabalhadores,
como forma de contenção de eventuais ímpetos revolucionários. O modelo fordista se ocupa da mente do trabalhador. Ele
favorece o surgimento das grandes fábricas, ao concentrar todas as etapas da produção, e, em consequência, a organização
coletiva e a solidariedade entre os trabalhadores.
O último modelo surge com a crise do petróleo e a crise
econômica inaugurada em 1970, as quais exigiram o enxugamento da empresa. A nova empresa concentra sua atenção em
algumas etapas da linha de produção, externaliza parte de suas atividades e realiza a produção por demanda (just in time).
O modelo toyotista conta com um núcleo essencial de trabalhadores contratados diretamente, os quais assumem diversas
funções e devem atualizar-se constantemente em relação aos
avanços tecnológicos e científicos. Nesse modelo, o trabalhador
é responsabilizado pelo sucesso de sua carreira, cuja busca é
individual. A individualização das relações de trabalho favorece o surgimento de modelos de flexibilização do contrato de
trabalho, seja no tempo de jornada (contrato a tempo parcial),
seja no tempo de duração, (contratos temporários), seja na
forma de execução (teletrabalho). Para garantir a produção coletiva, os trabalhadores são divididos em equipes, as quais são
estimuladas a competir entre si e a produzir pela promessa de
prêmios com o cumprimento das metas estabelecidas, pois
somente a equipe de maior produção obtém a premiação.
Os trabalhadores toyotistas são chamados a contribuir para o desenvolvimento da produção, debatendo em espaços internos a forma e a qualidade dos produtos e serviços. Dessa
maneira, é estimulado no trabalhador o espírito empreendedor. Ele deve se sentir responsável pelo êxito do negócio como
se proprietário fosse. O novo modelo de gestão estimula, pelo
Revista do Ministério Público do Trabalho na Bahia - nº 5 - 2015

35

discurso corporativo, a identificação pessoal de cada integrante com a empresa, como reforço ao engajamento subjetivo da
mão de obra. O trabalhador repete o discurso empresarial,
veste as cores da empresa e sonha de maneira harmônica aos
interesses do empregador. O terceiro modelo, portanto, se
ocupa da alma do trabalhador.
Os discursos e modelos corporativos dominantes demonstram o aprofundamento e alargamento dos espaços da subjetividade colonizados pela empresa. Os diversos modelos convivem no ambiente de trabalho de forma sobreposta. Não obstante, os modelos de gestão de mão de obra, por si só, apresentam-se insuficientes para a manutenção da motivação e
consentimento dos trabalhadores com os objetivos do capital.
Em paralelo ao discurso corporativo “participativo e democrático” corre em silencio dentro da empresa uma prática sutil e
silenciosa de perseguição aos dissidentes. A instauração do
medo de ser isolado, humilhado, precarizado ou dispensado do
trabalho cria a cultura própria a um regime totalizante dentro
da empresa, ao romper o questionamento e os laços de solidariedade entre os empregados. A prática insidiosa de desrespeito aos direitos fundamentais para o disciplinamento da mão de
obra é o que denominamos hoje como assédio moral organizacional.

3. Assédio moral organizacional
O contrato de trabalho convive desde sua origem com contradições, cuja mais evidente é utilizar um instrumento de liberdade e igualdade, que é o contrato, para legitimar um mecanismo de submissão de um ser humano a outro, trabalho
subordinado. Os silêncios derivados de seu modelo, que apresenta um conceito aberto de prestação de serviços e que se
estende no tempo, garantem legitimidade para o exercício de
comandos patronais diários e casuísticos. O cumprimento
forma eficiente e em conformidade com a boa-fé contratual da
obrigação de prestar serviços requer a obediência do trabalha-
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dor às ordens e submissão à vigilância empresarial, sob pena
de sofrer de sanções jurídicas no curso do contrato de trabalho.
Do contrato de trabalho emerge, consequentemente, a figura jurídica do poder de direção empresarial, com suas três facetas: poder de direção, poder de vigilância e poder disciplinar.
O poder disciplinar, por autorizar diretamente o empregador a
aplicar uma punição ao empregado que comete uma falta, é
rigorosamente fiscalizado e modulado pelo Poder Judiciário a
fim de manter sua razoabilidade e proporcionalidade. Os demais poderes, contudo, não sofrem influência tão contundente
do Poder Judiciário e dos órgãos de fiscalização que os reconhecem dentro do direito de propriedade ou de liberdade de
empresa, ou seja, o poder de direção e de vigilância é considerado ato discricionário do empregador no intuito de organizar
a produção. Desse modo, a prática da violência psicológica
como instrumento de punição e de engajamento subjetivo dos
trabalhadores se instala em atos cotidianos de organização do
coletivo na empresa.
O assédio moral organizacional é uma forma de violência
psicológica promovida dentro e/ou pela organização produtiva.
Ele se revela como um conjunto de condutas abusivas, de
qualquer natureza, exercido de forma sistemática durante certo tempo, em decorrência de uma relação de trabalho, e que
resulta no vexame, humilhação ou constrangimento de uma
ou mais vítimas com a finalidade de se obter o engajamento
subjetivo de todo o grupo às políticas e metas da empresa, por
meio da ofensa a direitos fundamentais de seus integrantes,
podendo resultar em danos físicos e psíquicos. A conduta abusiva caracterizadora do assédio é aquela ação antissocial, hostil ou antiética (ilícita) contrária às normas trabalhistas, aos
bons costumes e à boa-fé, que viola a dignidade humana e cria
um meio ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou ofensivo para os trabalhadores. Ele se manifesta na fixação de metas excessivas, de um clima excessivamente competitivo e hostil entre os trabalhadores, em desrespeitos pessoais
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ao longo da jornada, como mecanismo de estímulo à produção
ou à obediência às normas estabelecidas.
Os estudos iniciais do assédio moral entre adultos no ambiente de trabalho datam de 1976, com o trabalho do psicólogo
alemão chamado Heinz Leymann7 sobre as condições de trabalho na Suécia. Ele estima então que cerca de 3,5% dos trabalhadores suecos sofreram assédio moral e que 15% dos suicídios eram resultado dessa prática. Para ele, o assédio consiste
em manobras hostis, frequentes e repetidas no local de trabalho, visando sistematicamente à mesma pessoa. Essa prática
abusiva deve ser reiterada no mínimo a cada semana, pelo período de seis meses, e deve resultar no adoecimento da vítima.
Conclui ele, portanto, que o assédio moral é um conflito que se
degenerou, em que pouco importa o que é feito ou como é feito,
mas sim o tempo de duração e repetição de seja lá o que for
feito.
As pesquisas realizadas no ambiente de trabalho, porém,
revelam que o assédio moral no ambiente de trabalho em regra
é uma prática coletiva. São vários agressores para uma ou
mais vítimas. A divisão dos trabalhadores em equipes que
competem entre si alimenta um ambiente de trabalho hostil
por si, ocultando a participação ativa do chefe ou supervisor
na violência instaurada. A jurisprudência brasileira fartamente
demonstra que na maioria dos casos, o assédio moral se manifesta de forma mista, ou seja, conta com a participação do superior hierárquico e dos colegas de trabalho.
As vítimas são eleitas conforme a oportunidade, sem qualquer preferência de traços pessoais específicos. Basta não ter
atingido a meta, ou ter atingido a meta com um resultado inferior aos demais, para que o trabalhador se veja submetido a
pequenos castigos, que podem se manifestar na reunião mensal em que ele é chamado na frente de todos a explicar o porquê de sua produção ter sido a menor, ou quando ele é agraci-

7
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ado com o troféu tartaruga por um mês em cima de sua mesa
até a verificação dos novos resultados das metas, ou quando
ele é exposto aos demais em um espaço público sem atividade
pelo fato de ter se afastado do trabalho em virtude de licença
para o tratamento de saúde.8 Em geral, essa forma de assédio
moral se estende por toda a cadeia produtiva e se manifesta
pela degeneração das condições material e sociais de trabalho.
O assédio moral tem por finalidade anular a vontade da vítima, para que ela abandone suas escolhas pessoais e adote as
bandeiras da empresa. Sua arma é o medo da humilhação, do
constrangimento ou, até mesmo, do desemprego. Não é à toa
que o assédio moral é chamado de “terror psicológico” ou
“morte psicológica.” O assédio moral organizacional pretende
deixar à margem os direitos fundamentais e trabalhistas da
força de trabalho, enaltecendo a disciplina e a submissão. Portanto, o assédio moral organizacional, ao introduzir assimetrias insuperáveis e excluir reciprocidades, atua como contradireito.9

4. Riscos
O assédio moral organizacional contou sempre com a reticência dos órgãos de fiscalização em se imiscuir nas decisões
de direção da empresa, uma vez que o foco de atenção sempre
foi o poder sancionador do empregador. A timidez da verificação de legitimidade dos atos empresariais por certo tempo assegurou tranquilidade a essa prática empresarial abusiva. Mas
já não é assim.
Quando a depressão e ansiedade ocupam a segunda posi-
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BARRETO, Margarida M. S. Violência, saúde e trabalho: uma jornada de humilhações. São Paulo:
EDUC, 2003.
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ção no ranking das causas de afastamento do trabalho10 identificada pelo sistema público de previdência social, as empresas reagem. Algumas decidem exigir que o trabalhador, ao ser
contratado, assine um termo em que se compromete a não se
suicidar na empresa, como ocorreu na China. A maioria ainda
pretende responsabilizar a própria vítima pelo seu adoecimento, reputando-o a problemas pessoais ou então, a um distúrbio
pessoal do gestor violento como única causa do comportamento inadequado. Outras inauguram tribunais internos (comitês
ou comissões de ética) em que o assédio é julgado e as medidas são tomadas pontualmente entre as partes envolvidas, legitimando o ambiente coletivo hostil quando não leva a vítima
a sentar no banco dos réus, pois a falsa denúncia de assédio
também é punida. Tudo isso tem por objetivo desviar a atenção quanto à responsabilidade empresarial pelas escolhas decorrentes do modelo de produção e organização.
Poucas empresas se atrevem a olhar internamente o seu
espaço coletivo e corrigir o comportamento inadequado. Porém, qualquer transformação para ser eficiente e válida deve
partir e ter como exemplo a própria direção da empresa.
Embora o discurso corporativo democrático e participativo
não se sustente plenamente, em face da impossibilidade de
alternância de poder na empresa, ao encontrar qualquer dificuldade, ele não pode ser abandonado. A participação democrática na empresa deve ser buscada de forma efetiva para a
melhoria das condições de trabalho do conjunto das pessoas
ali envolvidas, pois a transformação do ambiente de trabalho
reclama a análise dos espaços coletivos de trabalho e da forma
de organização da produção.

5. Conclusão
Os métodos de gestão de mão de obra já demonstraram a
10
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VANIQUE, Glória. Gasto do INSS com aposentadoria e doenças ultrapassa R$ 4 bi em 2012. Em
Jornal Hoje,
edição
de 16/01/2013.
Disponível
em
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nocividade do grau de agressividade quando se toma a energia
vital e a criatividade dos trabalhadores à máxima potência. O
esgotamento físico e psíquico assim o demonstra. Diante da
ausência de parâmetros de produção e da necessidade de reduzir o seu custo, as metas se tornam inatingíveis e as fronteiras entre os espaços públicos e privados se esvanecem.
Os trabalhadores então reagem como podem.
Assistimos, no campo, a trabalhadores do corte da canade-açúcar a duplicar ou triplicar a produção para atingir valores razoáveis de remuneração com uma jornada extensa, a
qual só é possível por meio do consumo de crack. Ouvimos
falar do consumo de medicamentos ou cocaína por motoristas
autônomos de carga pesada nas estradas brasileiras a fim de
cumprir o prazo de entrega que exigem jornadas de 16 a 24
horas com intervalos reduzidos de descanso. Comentamos o
fato de um amigo bancário oferecer seguros e prêmios aos
seus convidados no almoço de domingo. Lemos no diário de
notícias sobre a agressão sofrida por um motorista e cobrador
de transporte público urbano que se recusou a embarcar um
idoso ou estudante com carteirinha de passe livre. Defendemos
o regime de jornada 12 por 36 para os profissionais da saúde
porque eles precisam ter dois empregos, já que são mal remunerados. E rimos do amigo que reclama do chefe que manda
mensagem nas férias ou fins de semana cobrando uma informação ou tarefa quando ele, contrariado, confessa que parou
tudo para responder.
O que isso quer dizer? Para que nos alerta?
Isso quer dizer que esquecemos os fatos ocorridos no início
do século XX, que esquecemos os compromissos assumidos
em 1944. Insistimos em tratar seres humanos como mercadorias, como máquinas ou animais. Os sintomas estão aí para
quem quiser ver.
É momento de refletir seriamente para impedir o desmonte
do Direito do Trabalho e do Estado em prol de uma lógica exclusivamente econômica e financeira. É preciso resgatar os
direitos humanos universais e principalmente a dignidade
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humana a fim de construir algum futuro razoável às novas gerações.
Há vozes pessimistas que, como Cassandra, a profetisa que
prenuncia a Guerra de Tróia mas nunca é levada a sério, reconhecem no quadro atual o prenúncio de uma nova guerra em
larga escala. Eu, particularmente, acho que ainda há tempo de
mudar o rumo, de adotar uma direção transformadora. Basta
ter a vontade de levar os direitos humanos, os direitos fundamentais, a sério.
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A PROVA DO ASSÉDIO MORAL NAS
AÇÕES COLETIVAS
Pedro Lino de Carvalho Júnior1
Palavras-chave: Prova. Assédio Moral. Jurisdição trabalhista. Ações
coletivas.
Sumário: 1. Introdução. 2. A prova do assédio moral nas ações individuais. 3. Uma nova compreensão do ônus probatório nas ações individuais que envolvem o assédio moral. 4. Do assédio moral e sua
prova nas ações coletivas. 5. Considerações finais.

1. Introdução
A dinâmica que o capitalismo pós-industrial assumiu neste
início de milênio conduziu-o ao fenômeno da globalização que,
na esfera econômica e política, já revela sua face: mercados
abertos, capitais flutuantes, dissolução das fronteiras geográficas, desterritorialização da produção, relativização do conceito de soberania, deslegalização e desformalização dos direitos
sociais, e a reestruturação produtiva, com a superação do modelo fordista-taylorista pelo modelo da denominada especialização flexível.
Em um cenário de incertezas e volatilidades, novos padrões
de gestão e organização da mão de obra são adotados, intensificando as exigências de crescente aumento de produtividade.
Deveras, a implementação de métodos avaliatórios que estimulam a competição entre os trabalhadores – dentre outras ferramentas de controle organizacional –, acabam por sujeitá-los,
cada vez mais, a transtornos psíquicos que, segundo dados de
organismos internacionais, já se constituem hoje em uma das
principais causas de absenteísmo no trabalho.
1

Procurador do Trabalho/PRT5 e Professor Assistente de Direito Civil da Faculdade de Direito da
Universidade Federal da Bahia (UFBA). Mestre em Direito Econômico (UFBA). Especialista em
Direito Constitucional do Trabalho (UFBA). Bacharel e Doutorando em Filosofia (UFBA).
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Esse horizonte contribui, e muito, para que ganhe terreno
a prática do assédio moral, aqui compreendida como a exposição do trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras: uma conduta reiterada e abusiva que se manifesta “por
comportamento, palavras, atos, gestos, escritos que possam
trazer dano à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo seu emprego ou
degradar o ambiente de trabalho”, conforme as clássicas lições
de Marie-France Hirigoyen.2
O presente estudo se propõe a abordar, em linhas muito
amplas, a atividade probatória no âmbito das ações civis públicas que buscam combater as práticas de assédio moral,
tendo em vista as controvérsias existentes e a enorme importância prática de que esta discussão se encobre, não sem antes apreciar, em traços gerais, a dimensão probante nas demandas propostas individualmente, haja vista o surgimento
na contemporaneidade de novas perspectivas dogmáticas a
seu respeito, capazes de influenciar os rumos teóricos e jurisprudenciais das demandas coletivas.

2. A prova do assédio moral nas ações
individuais
O insigne juslaboralista Bezerra Leite conceitua a prova
como o “meio lícito para demonstrar a veracidade ou não, de
determinado fato, cuja finalidade é o convencimento do juiz
acerca de sua existência, ou inexistência”, aduzindo, ainda,
que o nosso ordenamento adotou o princípio do livre convencimento, também chamado de princípio da persuasão racional,
devendo o juiz, para aferição da prova, motivar seu convencimento.3
Como regra geral, em relação às demandas individuais que
2

HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio Moral - a violência perversa no cotidiano. Bertrand Brasil: Rio
de Janeiro, 2001, pp. 65-8.
3 BEZERRA LEITE, Carlos Henrique. Curso de Direito Processual do Trabalho, 5. ed. São Paulo: LTR,
2007, p.525.
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envolvem a acusação da prática de assédio moral, as quais,
invariavelmente, são acompanhadas de pleito reparatório pelos
danos morais sofridos, a maior parte dos tribunais do trabalho, por considerar tratar-se de fato constitutivo de direito
do reclamante, atribui-lhe o ônus probante, nos exatos
termos do artigo. 818, da CLT, in verbis: “A prova das alegações incumbe à parte que as fizer”, consoante se pode extrair
das decisões abaixo arroladas:
ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO. ÔNUS
PROBATÓRIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO
AO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA - Segundo as regras de distribuição do ônus probatório estabelecidas pelo inc. I do
art. 333 do CPC c/c art. 818 da CLT, indevida é a indenização por
dano decorrente de assédio moral no ambiente de trabalho, porquanto não comprovada a ocorrência deste ilícito, não autorizando o
Juízo a aplicar condenação, já que as provas devem ser robustas o
suficiente para ver deferido o pedido. Sentença mantida. (TRT 14ª
Região - RO 00033.2008.006.14.00-7 - 1ª TURMA – Relatora Juíza
Vania Maria da Rocha Abensur - Revisor Juiz Vulmar de Araújo
Coêlho Junior).
ASSÉDIO MORAL. ÔNUS DA PROVA. Ante a alegação da autora
de que sofreu segregação no ambiente de trabalho, cabia a ela comprovar a ocorrência de tal fato, nos termos dos artigos 333, I, do
CPC, e 818, da CLT, ônus do qual não se desincumbiu a contento,
devendo
prevalecer
a
contraprova.
(TRT-2
RO:
00019421420105020074 SP 00019421420105020074 A28, Relator:
SERGIO ROBERTO RODRIGUES, Data de Julgamento:
18/02/2014, 11ª TURMA, Data de Publicação: 25/02/2014).
Vê-se, portanto, que no âmbito das ações individuais, a
partir da literal aplicação do art. 818 da CLT c/c art. 333, I, do
CPC, prevalece o entendimento de que cabe ao autor a prova
do fato constitutivo alegado na inicial, envolvendo suposto assédio moral, sendo que, quando não consegue demonstrá-lo, o
resultado é a improcedência do pleito.

3. Uma nova compreensão do ônus probatório
nas ações individuais que envolvem o assédio
moral
Como é sabido, na esfera das relações de trabalho regidas
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pela CLT, quanto ao assédio moral não existe qualquer estatuto normativo disciplinando seus contornos,4 o que, reconheçase, cria grandes dificuldades para sua caracterização e comprovação em juízo. Costumeiramente, dúvidas surgem quanto
ao alcance prático da reiteração das condutas idôneas exigidas
para caracterizá-lo, assim como acerca da eventual necessidade de laudo técnico capaz de demonstrá-lo, ou mesmo, ainda,
questiona-se se seria possível sua ocorrência quando derivada
da prática de um ato único, cuja gravidade justificaria sua invocação, dentre outras situações.
Em suma, não se pode negar que a demonstração em juízo
da alegação da ocorrência da prática do assédio moral guarda
íntima e visceral conexão com o direito material violado, de
maneira que a falta de delimitação clara dos seus limites tem
colaborado para que haja uma postura tímida e conservadora
do judiciário laboral quanto à avaliação dos elementos probantes que lhes são submetidos, no particular.
No cotidiano das lides forenses, em regra o trabalhador
comparece em juízo e alega ter sofrido assédio moral, postulando, em casos tais, a devida reparação pecuniária pelos danos morais sofridos. O empregador, por sua vez, costuma negar a sua ocorrência, deixando ao autor da ação o ônus de
promover a comprovação de sua prática.
Ora, em boa parte das situações, o assédio se operou de
forma dissimulada e sutil, de modo que muito dificilmente
emergirá uma prova robusta e conclusiva de sua ocorrência,
isto para não falar dos enormes obstáculos que o trabalhador
enfrenta para convencer as testemunhas a depor em juízo
acerca de matéria tão delicada, razão pela qual se avolumam
as decisões judiciais que rejeitam seu reconhecimento diante
da insuficiência probatória geralmente aferida. Como quer que
seja, felizmente, novas perspectivas teóricas foram desenvolvidas e avançam no caminho de uma compreensão mais alargada da dimensão probante nas demandas que envolvem alega4 À exceção do contido na NR 17.
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ções de assédio moral.
Em relação à postura das empresas que se reservam à
simples negativa da ocorrência dos fatos, os dados da observação e as regras da lógica formal ensinam que, sempre que possível na hipótese em concreto, deve-se transmudar uma proposição negativa em afirmação contrária, ou seja, a prova de
fato inexistente há de ser convertida na necessidade de demonstração de fato contrário positivo.
Nesse sentido as lições de Moacyr Amaral Santos, que
apresenta ilustrativo exemplo dessa percepção: “Se Caio nega
ter estado em certo dia em tal lugar bem que poderá provar ter
estado em tal dia em outro lugar; se nega que seu cavalo seja
preto, bem que pode provar qual seja a cor do mesmo”.5
Assim, merece ser feita a distinção entre negar um fato e
alegar um fato negativo: a negação de um fato não exige, em
regra, a prova de quem a deduz, diferentemente da alegação de
fato negativo.
Muitas vezes o reclamante apresenta suas testemunhas
que comprovam a prática do assédio moral, ao tempo em que
as testemunhas da empresa tão somente se limitam a informar
que não presenciaram os fatos alegados.
Em casos tais, os tribunais têm sido muito criteriosos na
análise dos elementos probatórios em razão da especificidade
da matéria, principalmente quando, face à prova testemunhal
produzida pela parte reclamante, os depoimentos das testemunhas levadas pela empresa se limitam a informar o desconhecimento dos fatos:
ASSÉDIO MORAL – PROVA DIVIDIDA – INOCORRÊNCIA – Não
se cogita a ocorrência do fenômeno da prova dividida quando se extrai da
inquirição das testemunhas da parte reclamante a confirmação categórica
quanto à ocorrência do fato caracterizador do assédio moral, ao passo que
as levadas a Juízo pela reclamada apenas se limitaram a informar que não
presenciaram fatos nesse sentido. Recurso da reclamada a que se nega
provimento. (TRT 18ª R. – RO 50-05.2010.5.18.0081 – 2ª T. – Rel. Platon
Teixeira de Azevedo Filho – DJe 17.05.2011 – p. 150)v90.
5 SANTOS, Moacyr Amaral. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. IV, 6. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1994, p. 223.
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A regra do ônus da prova há de se aplicar no caso de inexistência de prova, servindo como um elemento para o magistrado superar eventuais dúvidas, o que não é o que ocorre
quando há produção de provas nos autos do autor da demanda e a simples negativa por parte das testemunhas arroladas
pela empresa. Numa outra perspectiva, não é possível considerar, como situação equivalente, a afirmação categórica de testemunhas que comprovaram o assédio com os depoimentos
daquelas que não o presenciaram, sendo de se exigir da acionada a comprovação de que mantém um ambiente laboral
sadio e intolerante às condutas assediadoras.6
Hoje, também, à luz de uma perspectiva dinâmica do encargo probatório, ganha espaço a teoria da aptidão para a prova, segundo a qual, em situações especiais, retira-se do autor
o ônus de comprovar suas alegações, delegando-o para a parte
que tem melhores condições de produzi-la.
Em estudo acerca da discriminação no processo do trabalho, Estêvão Mallet analisa as regras de distribuição do ônus da
prova, fixadas no pressuposto da igualdade formal das partes,
apontando para a insuficiência dos seus parâmetros clássicos:
“As regras relativas ao ônus da prova, para que não constituam obstáculo à tutela processual dos direitos, hão de levar em conta sempre
as possibilidades, reais e concretas, que tem cada litigante de demonstrar suas alegações, de tal modo que recaia esse ônus não necessariamente sobre a parte que alega, mas sobre a que se encontra
em melhores condições de produzir a prova necessária à solução do
litígio, inclusive com inversão do ônus da prova. Com isso, as dificuldades para a produção da prova, existentes no plano do direito
material e decorrentes da desigual posição das partes litigantes, não
são transpostas para o processo, ficando facilitado inclusive o esclarecimento da verdade e a tutela de situações que de outro modo
provavelmente não encontrariam proteção adequada”7.
Pois bem, em hipótese de assédio moral e a partir de uma
análise da situação concreta, cabe ao magistrado avaliar, em
6 Como, dentre várias possibilidades, disponibilizar canal independente de comunicação para orientar e
receber denúncias de assédio moral.
7 MALLET, Estevão. Discriminação e processo do trabalho. Revista do TST. Rio de Janeiro. V. 65, n.1, p.
148-159, out/dez 1999, p. 154.
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momento processual oportuno – para não desrespeitar o devido processo legal –, a possibilidade de inversão do ônus probatório, a exemplo do quanto previsto no art. 6º, VIII, do Código
de Defesa do Consumidor, em especial quando restar demonstrado que o empregador teria melhores condições de se desincumbir do ônus probatório, notadamente quando ele próprio
alega um fato negativo, conforme acima exposto.
Neste sentido e com apelo à analogia, é possível invocar alguns casos que envolvem apuração de assédio sexual (conduta
muito assemelhada ao assédio moral, mesmo porque ambas se
inscrevem no campo genérico das práticas assediadoras, malgrado, evidentemente, não se confundam), em relação aos quais
há uma tendência das cortes trabalhistas em desonerar o autor
do espinhoso ônus de sua demonstração cabal e exaustiva, pelo
que, ora invertem o ônus probante ou, em último caso, se contentam com a demonstração de indícios de seu cometimento,
como apontam os dois acórdãos abaixo transcritos:
DANO MORAL. ASSÉDIO SEXUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. POSSIBILIDADE. Prepondera na tipificação do assédio sexual a condição do agente de superior hierárquico da vítima. Em geral,
não se praticam os atos configuradores de forma ostensiva. Ocorre, frequentemente, em lugar ermo, com a presença apenas do agente e da vítima. Portanto, não se mostra razoável exigir, em casos dessa natureza,
que o assediado produza provas contundentes dos fatos alegados, mas
deve ser analisada a verossimilhança da narrativa do autor. Recurso
parcialmente provido. (TRT-14 - RO: 13920070021400 RO
00139.2007.002.14.00, Relator: JUIZ MÁRIO SÉRGIO LAPUNKA,
Data de Julgamento: 13/12/2007, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DETRT14 n.084, de 20/12/2007)
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ASSÉDIO SEXUAL CONSTELAÇÕES DE INDÍCIOS - CARACTERIZAÇÃO. Para a indenização por danos morais tendo como causa de pedir o assédio sexual
é incabível a exigência de prova cabal e ocular dos fatos, uma vez que o
assédio sexual, por sua natureza, é praticado, estrategicamente, às escondidas. Se houver fortes e diversos indícios apontando para a conduta
abusiva do ofensor, deixando evidente o constrangimento reiterado sofrido pela vítima, pode-se concluir pela caracterização do assédio sexual,
ou seja, a partir da constelação de indícios tem-se por configurada a prática do ilícito e o consequente deferimento do pleito indenizatório.
(TRT-3, Relator: Sebastião Geraldo de Oliveira, Segunda Turma).
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A inversão do ônus probatório e a aceitação da prova indiciária no âmbito da comprovação em juízo das condutas de
assédio podem significar um considerável avanço no combate
a tão nefandas práticas, mas exigem, de todo modo, que o magistrado se afaste de uma postura formalista clássica e procure exercer os poderes instrutórios amplos de que se acha investido e que visam assegurar a máxima efetividade do processo e dos direitos materiais em jogo, em especial quando se depara com graves violações aos direitos fundamentais, mesmo
porque ele não está diante de uma mera demanda de cunho
pecuniário, senão de feitos que dizem respeito a direitos da
personalidade de cunho indisponível.
Sob tal fundamento, em face dos interesses em questão, as
cortes de justiça têm aceitado a gravação de diálogo por parte
de um dos interlocutores,8 mesmo sem o conhecimento dos
demais, por considerá-la lícita e não equiparável à interceptação telefônica:
ASSÉDIO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PROVA. LICITUDE. MONTANTE. 1. Na esteira do en8
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Nos crimes contra a liberdade sexual, os juízes criminais valorizam, sobretudo, o depoimento das vítimas,
em face da natureza de tais delitos, orientação esta que, com os devidos temperamentos, poderia ser
adotada pelos magistrados trabalhistas em casos de assédio moral e sexual. Consulte-se, nesse sentido,
decisão do STJ: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR
(ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE
10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS
DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES DESTE STJ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À OCORRÊNCIA DAS
PRÁTICAS SEXUAIS NARRADAS. EXAME COMPARATIVO DE DNA PLEITEADO PELO PACIENTE.
DESNECESSIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, TÃO-SOMENTE PARA AFASTAR O
ÓBICE À PROGRESSÃO DE REGIME. 1. O Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do HC 82.959-7/SP, decidiu ser inconstitucional o § 1o. do art. 2o. da Lei 8.072/90, que vedava a
progressão de regime aos condenados por crimes hediondos. 2. De outra parte, entende esta Corte
Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de
convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem
testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. Não há de ser reconhecida a
nulidade do aresto, por ausência de exame comparativo de DNA, porquanto fundada a condenação em
elementos outros - depoimentos coerentes das vítimas, com o reconhecimento do agente, e laudo pericial
constatando a ocorrência dos fatos delituosos -, suficientes para a convicção do Magistrado sentenciante. 4.
Parecer ministerial pela concessão parcial da ordem, apenas para reconhecer o direito do paciente à
progressão de regime, cujos requisitos deverão ser aferidos pelo Juízo da Execução. 5. Ordem
parcialmente concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida, tão somente para afastar o óbice à
progressão de regime, cujos requisitos deverão ser avaliados pelo ilustre Juiz da Execução Penal (STJ HC: 87819 SP 2007/0175152-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento:
20/05/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 30.06.2008 p. 1).
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tendimento do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do
Trabalho, é válida a gravação ambiental por parte de um dos interlocutores como meio de prova. 2. O Tribunal Regional deixa patente
que a gravação realizada pela empregada demonstra a sugestão do
empregador de ajuizamento de lide simulada como condição para satisfação dos créditos rescisórios da trabalhadora, restando demonstrado o assédio moral. 3. Segundo a jurisprudência dessa Corte, a
imissão, por meio de pretensão posta em recurso de revista, no montante em que se fixa a reparação de danos morais se limita aos casos
de desrespeito aos limites superiores ou inferiores da razoabilidade,
o que no caso não se configura. Não conhecido (RR-20150022.2008.5.07.0001, Relator Ministro Emmanoel Pereira, 5ª Turma,
DEJT 17/08/2012, sem grifos no original).
DANO MORAL. ASSÉDIO MORAL. PROVA POR MEIO DE
GRAVAÇÃO AMBIENTAL. DEFESA DE INTERESSE LEGÍTIMO. LICITUDE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
é assente no entendimento de que a gravação ambiental realizada
por iniciativa de um dos interlocutores, ainda que sem conhecimento
do outro, nada tem de ilicitude, notadamente quando se destina a
documentá-la em caso de negativa e defesa de interesse legítimo.
(TRT-5 - RECORD: 429001220085050015 BA 004290012.2008.5.05.0015, Relator: RENATO MÁRIO BORGES SIMÕES,
2ª. TURMA, Data de Publicação: DJ 17/06/2009).
PROVA DIGITAL - GRAVAÇÃO DE CONVERSA POR UM DOS
INTERLOCUTORES - LICITUDE. COMPROVAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL. É admissível no processo do trabalho como meio
de prova válida, a gravação de conversa, quando realizada por um
dos interlocutores, consoante entendimento dominante na jurisprudência. Na espécie, o alegado assédio praticado pela reclamada,
quando do retorno da autora ao trabalho após a licença maternidade, somente poderia ser provado pelas gravações juntadas aos autos.
Logicamente, o registro das referidas conversas não poderia ser feito com autorização prévia dos demais interlocutores, pois seria superficial, já que os envolvidos não falariam o que realmente estavam
pensando, ou então, ensaiariam um diálogo, seja para se protegerem,
ou para defenderem a autora ou a empresa, configurando a parcialidade. Sendo assim, mostra-se razoável a gravação efetivada pela reclamante, sendo a forma mais viável de demonstrar suas alegações;
ao revés, estaria impedida de comprovar suas pretensões, o que caracterizaria flagrante cerceio ao direito de produção de provas.
(TRT-3 - RO: 00866200601803006 0086600-54.2006.5.03.0018, Relator: Jorge Berg de Mendonça, Sexta Turma, Data de Publicação:
08/06/2009 05/06/2009. DEJT. Página 95. Boletim: Sim.).
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Se no campo das ações individuais a exigência de uma nova compreensão da dinâmica probatória se revela providência
mais do que salutar, na esfera das ações coletivas ela adquire
uma dimensão de necessidade inadiável, em face dos relevantes interesses sociais submetidos à apreciação do juízo.

4. Do assédio moral e sua prova nas ações
coletivas
Em inspirado artigo, Xisto Tiago de Medeiros Neto destaca
a importância da atividade probatória no contexto das ações
coletivas:
“Não é exagero conceber-se, no panorama das ações coletivas, a assunção de um novo mister para o Poder Judiciário, a exprimir a responsabilidade do magistrado com a solução eficaz e adequada – na
acepção de justa -, de conflitos qualificados pelo relevo e significação
social, econômica e política, e que enseja, muitas vezes, legítima e
imprescindível intervenção nos domínios das atividades privada e
pública, no desiderato de garantir a prevalência e a efetivação de direitos fundamentais tutelados pelo ordenamento constitucional”. 9
Com efeito, dadas as peculiaridades do processo coletivo,
assume inegável significado e importância a necessidade de se
avaliar com a devida atenção o papel ativo a ser adotado pelo
condutor do feito, o valor probante das provas colhidas no Inquérito Civil e demais procedimentos instaurados pelo Ministério Público, a possibilidade de inversão do ônus da prova, o
valor da prova emprestada e, por fim, o reconhecimento da relevância dos indícios e presunções como meio probante das
práticas de assédio moral.
De fato, considerando-se que o processo assumiu na contemporaneidade uma dimensão publicista por excelência, sem
que o magistrado se afaste da sua indispensável imparcialidade,
é mister que assuma em tais feitos uma postura diligente e resoluta, determinando, conforme o caso e de ofício, a produção
de provas que considerar necessárias ao deslinde da contenda,
9
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outros. São Paulo: LTR, 2006, p. 264.
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haja vista a indisponibilidade dos pleitos em apreciação.
Na atual quadra do pensamento jurídico não há razões para
limitar os poderes instrutórios dos juízes, de maneira que seu
fortalecimento é condição indispensável para que possam desempenhar um papel cada vez mais dinâmico na apuração das
alegações das partes, pois como ensinam Marinoni e Arenhart:
“Um processo verdadeiramente democrático, fundado na isonomia substancial, exige uma postura ativa do magistrado”.10
Quanto ao valor probante do Inquérito Civil, é sabido que o
juiz, com base no princípio da persuasão racional (artigo 131,
do CPC), apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e
circunstâncias constantes dos autos, indicando na sentença
os motivos que lhe formaram o convencimento.
Tratando-se o inquérito civil de um instrumento colocado à
disposição do parquet para formar seu convencimento em relação à existência de lesão de caráter coletivo, ele é um eficaz e
considerável mecanismo para a solução das lides coletivas, de
modo que, por ser tratar de procedimento oficial público, imperioso atribuir presunção relativa de veracidade às conclusões que se possam depreender das provas colhidas no seu
curso, cabendo à parte contrária o ônus de impugná-las de
forma adequada.
Nossos tribunais vêm respaldando tal entendimento, conforme já foi decidido pelo TRT da 2ª Região, in verbis:
AÇÃO RESCISÓRIA - AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO - COLUSÃO ENTRE AS PARTES É competente o
Ministério Público do Trabalho para propor ação rescisória que tem
por finalidade desconstituir acordo judicial firmado entre partes,
quando comprovada a colusão entre as mesmas, em vista do estabelecido no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, conjugado com o artigo 487, inciso III, "b", do mesmo estatuto processual. Se restou comprovado colusão de partes, não elidida pela prova
dos autos, há que se deferir o pleito rescisório, até porque a presunção de veracidade, contida no procedimento investigatório realizado
junto ao Ministério Público do Trabalho, decorre da própria Constituição Federal, que atribui ao parquet a missão de ser o guardião da
10 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao código de processo civil. São
Paulo: Revista dos Tribunais, v. V, t. I, 2000, p. 192.
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ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127). (TRT- 2. Região - AR
00665/1998-7, Ac. SDI 01625/1999-7, 18.10.99, Autor: Ministério
Público do Trabalho - Réu: Rubens Pereira Cardoso e CGK Engenharia e Empreendimentos Ltda. - Rel. Juiz Nelson Nazar - LTr 6407/935)” (negrejamos).

O Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, por meio de sua
Quarta Turma, nos autos de Embargos a Recurso de Revista
número: 334666- Ano: 1996, relator Ministro Carlos Alberto
Reis de Paula, também já decidiu que:
VIOLAÇÃO DO ART. 896 DA CLT NÃO CONFIGURADA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PROVA EMPRESTADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - ausência de afronta à literalidade do art.
195, § 2º, da CLT ante a razoabilidade da tese recorrida (Enunciado n.
221/TST) ao utilizar relatório e conclusão de Inquérito Civil Público
constante dos autos (instaurado pelo Ministério Público Estadual visando apurar o comprometimento do nível sensorial auditivo de empregados com atividades laborativas na Fábrica de Cigarros Souza
Cruz, com sede em Belém, em face do ruído das máquinas de produção) com fulcro no art. 427 do CPC. Embargos não conhecidos. (TSTE-RR-334.666/96.2, Embargante SOUZA CRUZ S/A e Embargado
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DO
FUMO NO ESTADO DO PARÁ - SINDIFUMO.”
Sobre o valor probante do inquérito civil, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, igualmente se pronunciou no
mesmo sentido:
“PROCESSO CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INQUÉRITO
CIVIL- VALOR PROBATÓRIO - REEXAME DE PROVA: SÚMULA 7/STJ.
1. O inquérito civil público é procedimento facultativo que visa colher
elementos probatórios e informações para o ajuizamento de ação civil
pública. 2. As provas colhidas no inquérito têm valor probatório relativo, porque colhidas sem a observância do contraditório, mas só devem ser afastadas quando há contraprova de hierarquia superior, ou
seja, produzida sob a vigilância do contraditório. 3. A prova colhida
inquisitorialmente não se afasta por mera negativa, cabendo ao juiz,
no seu livre convencimento, sopesá-las. 4. Avanço na questão probatória que esbarra na Súmula 7/STJ. 5. Recursos especiais improvidos.”
RECURSO ESPECIAL N. 476.660 - MG (2002/0151838-7), 2a
Turma, Relatora: Ministra Eliana Calmon, acórdão de 20.05.2003.
Recorrente: Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Recorrente: Estado de Minas Gerais. DJU de 04.08.2003, p. 274.
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No que concerne ao ônus da prova, à luz da cognominada teoria dinâmica do ônus probatório, razoável, ainda, a possibilidade de sua inversão ou, para alguns, modificação, conforme disciplinado no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
mesmo porque, a despeito do referido dispositivo não se situar
topograficamente na parte processual do CDC, trata-se inquestionavelmente de norma ontologicamente processual, a merecer
ampla incidência nos processos coletivos, quando presentes seus
requisitos, à luz do art. 21 da Lei de Ação Civil Pública.
De qualquer sorte, em obediência exatamente aos ditames
estabelecidos no art. 6°, VIII, do CDC, é necessária a presença
da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte,
segundo as regras ordinárias da experiência, de modo que semelhante inversão não há de se operar automaticamente, senão a partir da análise em concreto da situação posta, na esteira de uma coerente e plausível narrativa dos fatos, corroborada por indícios mínimos da ocorrência da censurável conduta assediadora.
Ademais, é comum se verificar em investigações ministeriais promovidas para apuração de prática de assédio moral que
a empresa já fora condenada em ações individuais por tais
comportamentos, pelo que recomendável apelar para o valor
probante da prova emprestada, mesmo porque colhida com
obediência ao princípio do contraditório e da ampla defesa,
conforme entendimento remansoso dos pretórios:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PROVA EMPRESTADA –
É admissível no processo do trabalho a prova emprestada, levando-se
em conta a economia processual e os termos da OJ nº 278 da SDI-I do
C. TST. (TRT 05ª R. – RO 0000504-66.2010.5.05.0462 – 5ª T. – Relª
Juíza Conv. Suzana Maria Inácio Gomes – DJe 27.05.2011).
PROVA EMPRESTADA – UTILIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE
DEFESA – A utilização de prova oral emprestada sobre idêntica situação de fatos e produzida em outro processo entre as mesmas partes, é
consentânea com a celeridade e economia processuais. Indeferida a oitiva de testemunhas porque a cópia de processo em que já se discutiu a
matéria entre as mesmas partes foi suficiente para formar o convencimento do juízo. Cerceamento de defesa não configurado. (TRT 02ª
R. – RO 02446-2008-085-02-00-3 – (20100963344) – 11ª T. – Rel. JuRevista do Ministério Público do Trabalho na Bahia - nº 5 - 2015
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iz Eduardo de Azevedo Silva – DOE/SP 05.10.2010)v86.
Ocorre que diante da dificuldade (muitas vezes intransponível) do reclamante individual comprovar a prática do assédio
moral, em muitas dessas ações seus pedidos de reparação são
julgados improcedentes pelo fato do autor não ter se desincumbido do ônus probatório. Por conta disso, surgem hipóteses de existirem diversas decisões condenatórias e outras tantas que não reconheceram a prática do assédio contra uma
mesma empresa.
Em semelhantes conjecturas, não é difícil averiguar que,
em regra, nas demandas individuais julgadas improcedentes,
os reclamantes apenas não conseguiram provar o abuso, ou
seja, negou-se a reparação por danos morais pleiteada porque
os autores das demandas respectivas não se desincumbiram
do ônus probatório. De todo modo, a ausência de comprovação
da prática de assédio moral em alguns feitos contra uma
mesma empresa não é idônea para desconfirmar a ocorrência
das outras situações em que estes abusos ocorreram e foram
comprovados em juízo, o que já justificaria a propositura e o
acolhimento dos pedidos de ação civil pública que venha a ser
eventualmente proposta.
A existência de várias decisões condenatórias reconhecedoras da prática de assédio moral, algumas com trânsito em julgado e dano já reparado pecuniariamente, em contraste com
outras decisões nas quais o judiciário entendeu não ter havido
comprovação dessa conduta, poderia levar a suposição de tratar-se de prova dividida, mas não é o caso.
Na chamada prova dividida, as provas testemunhais apresentadas por ambas as partes são diametralmente opostas.
Nestas situações, doutrina e jurisprudência majoritárias recomendam e adotam o sistema da persuasão racional (CPC, art.
131), o qual obriga que, em casos tais, o juízo proceda à avaliação das provas produzidas elegendo a que melhor forme sua
convicção e justifique a solução dada à lide.
Quando a empresa tão somente demonstra que, em certas
demandas, não se comprovou o assédio moral em juízo, isto
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não desconstitui, insista-se, os inúmeros fatos apurados nos
diversos juízos que a condenaram por tal prática. Numa outra
perspectiva, não é possível considerar, como situação equivalente, a falta de prova em alguns processos e a elucidativa prova da ocorrência do assédio moral produzida em outros.
Mesmo se tratando de apuração de assédio em ações individuais, como aduzido anteriormente, os tribunais têm sido
muito criteriosos na análise dos elementos probatórios em razão da especificidade da matéria, pois não cogitam da hipótese
de ocorrência da prova dividida, quando se pode averiguar da
inquirição das testemunhas da parte reclamante a confirmação categórica quanto à ocorrência do fato caracterizador do
assédio moral, ao passo que as levadas a juízo pela reclamada
apenas se limitaram a informar que não presenciaram fatos
nesse sentido.
Por fim, os indícios e as presunções se revelam como importantes meios probatórios para demonstração das condutas
de assédio moral, as quais, como é evidente, nem sempre ocorrem às claras e raras são as possibilidades de utilização de
prova documental, para não se insistir na grande dificuldade
de se encontrar testemunhas dispostas a comprová-las.
Em situações tais, pode o julgador valer-se das máximas
da experiência, da observação do que comumente ocorre e,
fundamentalmente, avaliar o comportamento do empregador
em situações assemelhadas.
Evidentemente que em uma ação civil pública a demonstração da prática do assédio moral - como em regra de outros
direitos que ostentem a feição coletiva-, há de ser efetuada por
amostragem, pois o que deve ser evidenciado, por meio indutivo, é que a conduta adotada pelo infrator segue um determinado padrão, apto a alcançar um contingente de obreiros que
justifiquem a atuação do Ministério Público do Trabalho pela
repercussão social de que se revista.
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5. Considerações finais
O momento é de grandes mudanças. Enfim, na sociedade
atual, diria Lévinas, “o ontem agoniza e o amanhã balbucia”11.
No novo mundo do trabalho, fala-se em reengenharia, qualidade total, “outsourcing”, “kanban”. Avolumam-se os contingentes de trabalhadores informais, subcontratados, parassubordinados. Afirma-se mais: a perda da centralidade12 do trabalho como paradigma explicativo da sociabilidade humana.
É incontestável que as classes trabalhadoras nunca se depararam com situação de tamanha vulnerabilidade quanto no
estágio atual da sociedade capitalista, salvo nos seus primórdios, em que a exploração da força de trabalho chegava às
raias do paroxismo. Esta fragilidade apanha principalmente
aqueles que se encontram na informalidade ou submetidos a
empregos precários e terceirizados, para não falar do grande
exército de desempregados, cuja magnitude cresce exponencialmente nessa fase de desemprego estrutural 13. Mais do que
nunca, pois, afora distintas estratégias de lutas, se faz necessária a atuação de órgãos e instituições que assegurem a manutenção dos direitos sociais tão arduamente conquistados
pelos trabalhadores, capaz de garantir-lhes as condições básicas de subsistência. Não é à toa que o valor social do trabalho
é proclamado constitucionalmente, mormente quando o labor
na sua materialidade não se destaca do executante14, destinatário maior das normas protetivas.
11 LÉVINAS, Emmanuel apud Ricardo Timm de Souza. Inquieto pensar. In: Filosofia ciência e vida. São
Paulo, ano II, n. 13. p. 6-13.
12 ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo
do trabalho. Campinas, SP, Cortez, 2003. O autor oferece uma contundente crítica a esta tese.
Sustenta que as alterações em curso— tais como a diminuição do número de trabalhadores fabris,
crescimento do emprego em serviços, qualificação, desqualificação e fragmentação da força de
trabalho, entre outros — não prefiguram uma direção que se possa generalizar. Entende tratar-se de
uma "processualidade contraditória e multiforme" que permite afirmar que "nem o operariado
desaparecerá tão rapidamente e, o que é fundamental, não é possível perspectivar, nem mesmo
num universo distante, nenhuma possibilidade de eliminação da classe-que-vive-do-trabalho".
13 A crescente mecanização e informatização dos processos produtivos acabou por excluir muitos
trabalhadores do mercado.
14 Não há como separar a força de trabalho da pessoa do trabalhador.
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As práticas organizacionais adotadas pelo novo mundo do
trabalho estimulam as condutas assediadoras e exigem de todos
aqueles que lidam com seus meandros - e em especial os órgãos
de proteção e tutela dos trabalhadores, um comportamento vigilante e destemido, que seja capaz de combater suas causas e
impedir, ou no mínimo atenuar, seus maléficos efeitos.
No entanto, no dia a dia das varas do trabalho, testemunham-se situações estarrecedoras: empresas que notoriamente
adotam práticas de assédio moral ou mesmo são tolerantes
com tais comportamentos, no entanto, por conta da postura
formalista e restritiva de alguns magistrados, ainda presos a
uma perspectiva individualista da processualística civil e laboral, terminam por ficar isentas de qualquer responsabilização
civil por semelhantes condutas, pois tais juízes se limitam a
aplicar as regras tradicionais e clássicas que regem a distribuição do ônus da prova, sem se atentarem para os novos rumos que vem adotando a dogmática processual nesse campo
de investigação teórica. Em síntese, como dizia o Ministro Aliomar Baleeiro, acabam, lamentavelmente, incorrendo naquilo
que designou como tentativa de transformar o processo numa
técnica bem organizada para desconhecer o que todo mundo
sabe...15

15 Apud DINAMARCO, Cândido Rangel, Instituições de direito processual civil, Vol. III, 4. ed. Malheiros
Editores, p. 122.
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DUMPING SOCIAL: CONTEXTO DE
CONCEPÇÃO DO CONCEITO E
APLICABILIDADE NO ÂMBITO DO
DIREITO DO TRABALHO
Brian Borges Sampaio1
Resumo: O presente trabalho tem o objetivo de esclarecer o fenômeno do dumping social no contexto da Justiça do Trabalho, na
busca de entender no que reside esta prática. Para tanto, traça-se um
panorama histórico na evolução do conceito de dumping social, fazendo uma análise das repercussões econômicas, dos efeitos sentidos
pela concorrência, dos beneficiários, das lesões. Só então começa a
abordagem sobre o dumping social no Brasil. Com o auxílio da jurisprudência e doutrina pátria, tenta-se diferenciar o dumping social
econômico do dumping social trabalhista. Uma vez compreendido o
conceito de dumping social trabalhista, busca-se entender o fenômeno perante a Justiça do Trabalho. Assim, objetiva-se garantir a
compreensão do sentido de dumping social de que se fala no âmbito
do Direito do Trabalho.
Palavras-chave: dumping; dumping social; dumping social trabalhista; indenização; concorrência
Sumário: Introdução. 1 DA IDEIA DE DUMPING AO CONCEITO DE DUMPING SOCIAL. 1.1 Custos da proteção social e lucro.
1.2 Crise do Estado social, globalização do capital, cláusulas sociais
diferenciadas e busca por vantagens competitivas. 1.3 Conceito de
dumping social. 1.4 Beneficiários do dumping social. 1.5 Lesões causadas pelo dumping social. 2 A PRÁTICA DE DUMPING SOCIAL NO BRASIL. 2.1 A questão perante os tribunais: Contexto atual
de enfrentamento. 2.2 Controvérsias doutrinárias. Considerações
Finais. Referências.

1 Bacharelando em Direito pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e estagiário do MPT,
5ª Região – PTM de Feira de Santana.
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Introdução
As indenizações por dumping social são uma realidade na
Justiça do Trabalho. Trata-se de um fenômeno recente nesta
justiça especializada. Apenas no início deste século as decisões
passaram a versar sobre o tema. Contudo, o tratamento dispensado a este, pelos órgãos julgadores, não é uniforme. Assim, quando o assunto é dumping social, permeia um clima de
instabilidade.
Formulado sob a égide das Ciências Econômicas, o conceito de dumping foi incorporado ao mundo jurídico. Quando as
transações comerciais ultrapassaram as fronteiras nacionais,
percebeu-se a necessidade de se utilizar mecanismos de defesa
comercial. Embora a legislação antidumping tenha surgido no
contexto nacional, a mundialização do mercado exigiu medidas
de defesa internacionais, que passaram a ser inseridas em
Acordos Comerciais.
No processo de desenvolvimento do conceito, o dumping
passou a ser sucedido por qualificadores que denotavam seus
efeitos. Assim é que surgiu o dumping ecológico, dumping tecnológico, dumping predatório, dumping cambial, dumping social, entre outros.
Como resultado do processo de transformação do conceito,
no Brasil eclodiu outra dimensão de dumping social, vinculada
ao desrespeito contumaz das garantias trabalhistas. E é justamente este o objeto de estudo.
Por se tratar de conceito originalmente econômico, é comum a confusão entre dumping social e dumping social no
cenário trabalhista.
A partir do momento em que a tese de indenizações por
dumping social estiver amadurecida, proporcionar-se-á um
ambiente estável. Por conseguinte, a tendência será a uniformidade das decisões e, consequentemente, o princípio da segurança jurídica restará preservado.
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1. Da ideia de dumping ao conceito de dumping
social
O dumping social foi uma evolução conceitual de dumping2, na tentativa de categorizar esta prática de acordo com a
sua motivação3. Barral4 explica o porquê da ampliação do conceito:
Um dos novos temas do comércio internacional envolve a tentativa de
ampliar o conceito de dumping para caracterizar a concorrência internacional firmada sobre diferenças estruturais entre países desenvolvidos
e em desenvolvimento. Esta tentativa, oriunda, em regra, de movimentos sociais dos países desenvolvidos, aponta, como mecanismos de concorrência desleal, certas distinções econômico-sociais dos países em desenvolvimento. Distinções estas vinculadas a menores garantias normativas conquistadas ao longo do processo democrático e do desenvolvimento econômico. Assim, torna-se usual a utilização das expressões
“dumping social”, “dumping cambial”, “dumping ambiental”.
Nessa ordem de ideias, é possível concluir que, embora o
conceito de dumping social não seja novo, as transformações
sociais dos países, que resultaram em diferenças estruturais,
dividindo o mundo em países desenvolvidos, subdesenvolvidos
e em desenvolvimento, trouxeram ao lume o debate sobre
dumping social na Rodada do Uruguai 5.
Antes de prosseguir no estudo sobre dumping social, faz-se
necessário esclarecer pontos relativos aos custos da proteção
social e às vantagens competitivas para quem reduz as cláusulas sociais.
2 O economista Jacob Viner foi o responsável pela concepção contemporânea do conceito de dumping,
formulado em sua obra Dumping, a Problema in International Trade. Para este economista, dumping
ser a discriminação de preços entre compradores em diferentes mercados nacionais. Importante
lembrar que o conceito jurídico de dumping foi consignado no art. VI do GATT – General Agreement
on Tariffs and Trade. Juridicamente, dumping ocorreria quando produtos de um determinado país
são introduzidos no comércio do outro por menos do que o valor normal dos produtos. Esta prática
será condenável quando causar ou ameaçar causar prejuízo material para a indústria estabelecida
em território de um contratante ou retardar o estabelecimento de uma indústria local.
3 SILVA, Alice Rocha da. Dumping e Direito Internacional Econômico. Revista do Programa de Mestrado
em Direito do UniCEUB, v.2, n. 2, jul./dez. 2005, p. 51.
4 BARRAL, Welber. Dumping e Comércio Internacional. São Paulo: Editora Mercado & ID. Formato:
ePub, 2013. p. 7-8/56
5 BARROS. Alexandre Rands. Dependência, dumping social e nacionalismo. Revista de Economia
Política, vol. 15, nº3 (59), p. 31-46, jul./set. 1995, p. 31.
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1.1 Custos da proteção social e lucro
De acordo com Sandroni6, custo é a “avaliação em dinheiro, de todos os bens materiais e imateriais, trabalho e serviços
consumidos pela empresa na produção de bens industriais,
bem como aqueles consumidos também na manutenção de
suas instalações”.
Apesar desta noção introdutória, é a definição de custo de
Mankiw7 que mais se aproxima do que se pretende explanar:
custo é o valor de tudo o que um vendedor precisa abrir mão
para produzir um bem, um produto.
Utilizando estes conceitos como guia, é possível afirmar que o
custo da proteção social seria tudo aquilo de que se abriu mão
para promoção desta. Isto é, em algum momento pagou-se – não
necessariamente no sentido monetário – pela produção de um
bem – material ou imaterial –, a saber, a proteção social.
Este momento coincide justamente com o nascimento do
Estado social. O Estado liberal, fundado no ideal de liberdade
da Revolução Francesa, acabou por ignorar a vida econômica e
social, dando espaço para aquele tipo de Estado.
A inexistência de um estado interventor, que elevou a liberdade a vetor piloto da ação estatal, caracterizado por prestação negativa, absenteísta, impulsionou o “homem, livre por
natureza, mas sufocado e oprimido pelos graves problemas
sociais, [...] [a] buscar proteção do Estado, de quem passou a
depender, para desenvolver suas virtualidades.”8.
A reação contra o Estado liberal foi, portanto, fruto de irresignação com o quadro fático instalado, segundo salienta Júnior9:
[...] Esta [a reação contra o Estado liberal] foi determinada por vários fatos que, em síntese, podem ser assim exemplificados: os desequilíbrios
contínuos gerados pela livre concorrência, ao invés do equilíbrio automático da oferta e da procura; a inexistência da garantia da justa renda, do
justo preço, do justo lucro, do justo salário, diante da concentração de ca6 SANDRONI, Paulo. Novíssimo Dicionário de Economia. São Paulo: Best Seller, 1999, p. 152.
7 MANKIW, N. Gregory. Principles of Economics. 3 ed. Australia: Thomson-South-Western, 2004, p. 809.
8 JÚNIOR, Dirley da Cunha. Curso de direito constitucional. 5 ed. Salvador: JusPodivm, 2011, p. 601-602.
9 Idem.
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pitais e do capitalismo de grupos; e, aproveitando-se das facilidades que
lhes eram dadas pelo regime de iniciativa privada, sem o devido controle
por via de qualquer regulamentação os fortes oprimiam os fracos.

É nesse contexto de insatisfação, por conseguinte, que surge a
preocupação com a proteção social, conceituada por Leite10 como:
[...] o conjunto de medidas de caráter social destinadas a atender
certas necessidades individuais; mais especificamente, às necessidades individuais que, não atendidas, repercutem sobre os demais indivíduos e, em última análise, sobre a sociedade.
A proteção social é, assim, elencada como escopo da execução das políticas públicas viabilizadoras dos direitos sociais11.
A conquista dos direitos sociais, alavancada pelo advento
do Estado Social, não anulou, destarte, a garantia de liberdade
alcançada no Estado liberal. Ao revés, proporcionou condições
efetivas para o exercício desta12.
Se antes a efetivação da liberdade impunha tão somente o
dever de o Estado abster-se de intervir, restando distanciado
das relações individuais e sociais, passou-se a exigir do Estado
uma atuação positiva, no sentido de reduzir materialmente as
desigualdades sociais e econômicas.
Nessa conjuntura, como uma vertente dessa nova vontade
estatal, está a proteção social. O Estado, livre das antigas
amarras liberais, deixou de lado, em parte, a preocupação com
a liberdade individual, para agir. Naturalmente, esta ação tinha um custo, que pode ser dividido em imediato e mediato.
No plano imediato o custo está vinculado ao fato de que o
ser humano abriu mão da liberdade, para que o Estado pudesse atuar. De forma mediata, o custo se traduz em um direito de crédito gerado ao ser humano. Isto é, o Estado deve ao
ser humano e isso ocasiona um custo. Ora, “são direitos de
crédito porque, por meio deles, o ser humano passa a ser credor das prestações sociais estatais, assumindo o Estado, nes-

10 LEITE, Celso Barroso. A proteção social no Brasil. 2 ed. São Paulo: LTr, 1978, p. 18.
11 JÚNIOR, Dirley da Cunha. Op. cit., p. 604.
12 BUFFON, Marciano. A crise estrutural do Estado contemporâneo: a falência da neotributação e a
reconstrução do fundamento da solidariedade. In: MORAIS, José Luis Bolzam de (org.). O Estado e
suas crises. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 78.
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sa relação, a posição de devedor.” 13.
Sem dúvida, prestar educação, saúde, alimentação, assistência social, habitação, assistência ao portador de deficiência,
previdência social, não é barato14. Tudo que se gasta com o
financiamento destes e de outros direitos sociais, pode ser enquadrado como o custo da proteção social.
Não obstante, nem todo o custo da proteção social ficou a
cargo do Estado. A iniciativa privada foi encarregada de assumir parte desta despesa. Assim é que no Brasil, por exemplo, o
empregador restou corresponsável pelo custeio da seguridade
social, conforme previa o artigo 121, §1º, alínea “h”, da Constituição Federal de 1934. De igual sorte, a Carta Política de
1934 previu férias anuais remuneradas, limitação da jornada
de trabalho diário a oito horas, amparo à gestante, entre outras formas de proteção social.
Se no período do Estado liberal a empresa operava livre da
intervenção estatal, passou a esbarrar em direitos sociais impostos pelo Estado Social. Desse modo, somado aos antigos
custos, passou a acrescentar os decorrentes da implementação
e respeito aos direitos sociais.
Excluindo-se o pensamento de que a empresa tenha repassado integralmente este custo adicional ao preço final do produto e partindo do pressuposto de que o custo de produção continuou o mesmo, é conveniente notar que o lucro foi atingido.
Nessa perspectiva, a conclusão lógica é que o custo gerado pela
proteção social elevou a despesa das empresas, reduzindo, por
consequência, a sua receita. Em uma palavra: o lucro diminuiu.
Junto a isso, a expansão dos lucros das empresas foi freada pela regulamentação da economia, bem assim pelo aumento das cargas de impostos, que forneceriam o capital necessário para implementar as políticas sociais 15.
13 JÚNIOR, Dirley da Cunha. Op. cit., p. 604.
14 LEITE, Carlos H. Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. 11 ed. São Paulo: LTr, 2013, p. 38.
15 VICENTE, Maximiliano Martin. História e Comunicação na ordem internacional. São Paulo: Cultura
Acadêmica,
2009.
Formato
em
PDF.
Disponível
em
<http://static.scielo.org/
scielobooks/b3rzk/pdf/vicente-9788598605968.pdf> - Acesso em 13 de Novembro de 2014, p. 125.
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1.2. Crise do Estado social, globalização do
capital, cláusulas sociais diferenciadas e busca
por vantagens competitivas
O movimento propulsor do Estado social não ocorreu de
modo uniforme nos países. Cada um adotou um sistema de
proteção social próprio16. Mesmo com a maior participação e
regulação do Estado, o capitalismo viveu anos prósperos, marcados pelo desenvolvimento econômico e baixas taxas de desemprego17.
Este modelo de Estado social não durou muito tempo. A intervenção crescente não foi saudável à economia. Os problemas vieram à tona, como relata Streck18:
Os problemas de caixa do Welfare State já estão presentes na década
de 1960, quando os primeiros sinais de que receitas e despesas estão
em descompasso, estas superando aquelas são percebidos. Os anos
70 irão aprofundá-la, à medida que o aumento da atividade estatal e
a crise econômica mundial implicam um acréscimo do déficit público. Muitas das situações transitórias, para a solução das quais o modelo fora elaborado, passaram, dadas as conjunturas internacionais,
a ser permanentes – o caso do desemprego nos países centrais
exemplifica caracteristicamente este fato.
O colapso do Welfare State dá lugar ao neoliberalismo, como registra Buffon19: “A partir de todo esse cenário de crise,
era inevitável que surgissem e se afirmassem novas concepções”. Estas novas concepções neoliberais são bem resumidas
por Nunes20:
Reinventando o estado mínimo, o estado capitalista muniu-se de outras armas, para cumprir o seu papel nas condições históricas das últimas três ou quatro décadas. Anti-keynesiano, apostou na privatiza16 Cf. BUFFON, Marciano. Op. cit., p. 84: o Estado social era mais fraco nos países periféricos, quando
não inexistente. O processo de enfraquecimento deste modelo de Estado nestes países foi mais
veloz e profundo, levando o capital globalizado a se deslocar para os Estados que oferecessem
melhores condições para expansão dos seus lucros.
17 VICENTE, Maximiliano Martin. Op. cit. 124.
18 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica: uma nova crítica do direito. 2ª ed. Rio
de Janeiro: Forense, 2004, p. 58.
19 BUFFON, Marciano. Op. cit., p. 88.
20 NUNES, António José Avelãs. A crise atual do capitalismo: – capital financeiro, neoliberalismo,
globalização. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 20.
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ção do setor público empresarial; na destruição do estado-providência;
na criação das condições para a hegemonia do capital; na liberdade da
‘indústria’ dos ‘produtos’ financeiros, criados em profusão, sem qualquer relação com a economia real, apenas para alimentar os jogos de
azar jogados nas bolsas-casinos; na independência dos bancos centrais, senhores absolutos da política monetária, posta ao serviço exclusivo da estabilidade dos preços; na desregulamentação dos mercados, na redução dos direitos dos trabalhadores, em nome uma pretensa competitividade; na flexibilização e desumanização do Direito do
Trabalho (transformado em direito das empresas ou direito dos empresários e negado na sua característica histórica de direitos dos trabalhadores, inspirado no princípio do favor laboratoris).

O cenário montado revela, portanto, um retorno ao antigo
modelo de Estado liberal. Contudo, dessa vez, a economia havia se globalizado. O novo liberalismo pregava o mercado livre
global21. Em outras palavras, as fronteiras nacionais deixaram
de ser um empecilho para expansão do capital 22.
Em vista dessa nova postura, a proteção social foi mitigada. O Estado não poderia sustentar um modelo tão assistencialista. O capital, agora globalizado, avançou em direção a países que oferecessem menores custos 23. Sobre essa nova política de globalização do capital, Nunes24 proclama:
A política de globalização neoliberal, apostada na imposição de um
mercado único de capitais à escola mundial, assente na liberdade absoluta da circulação de capitais, conduziu à supremacia do capital financeiro sobre o capital produtivo e à criação de um mercado mundial da força de trabalho, acentuando a exploração dos trabalhadores
(graças ao aumento enorme do exército de reserva de mão de obra)
e as ameaças do fascismo amigável e do fascismo de mercado, de que
falavam já, no início dos anos 1980, Bertram Gross e Paul Samuelson.
Nesse ambiente globalizado e de internacionalização do
21 VICENTE, Maximiliano Martin. Op. cit. 127.
22 HARVEY, David. O enigma do capital: e as crises do capitalismo. Tradução de João Alexandre
Peschanski. 1 ed. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 22.
23 Cf. HARVEY, David. Op. cit., p. 21: “O capital também teve a opção de ir onde o trabalho excedente
estava. As mulheres rurais do Sul global foram incorporadas à força de trabalho em todos os lugares,
de Barbados a Bangladesh, de Ciudad Juárez a Dongguan. O resultado foi uma crescente
feminização do proletariado, a destruição dos sistemas camponeses “tradicionais” de produção
autossuficiente e a feminização da pobreza no mundo.”
24 NUNES, António José Avelãs. Op. cit., p. 20-21.
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comércio, era natural que o fluxo de capitais se deslocasse para o país com a proteção social mais baixa, pois os custos seriam menores e, consequentemente, os lucros, expandidos 25.
Em um mercado mundial de mão de obra, a empresa escolheria o trabalhador que recebesse menos pelo mesmo serviço.
O neoliberalismo não eliminou o sistema de proteção social. Em verdade, o mundo assistiu a uma flexibilização, desregulamentação dos direitos sociais outrora conquistados. A
questão é que, diferente do liberalismo, as empresas encontraram um mercado globalizado com um exército de mão de obra
para explorar. E assim o fizeram, como relata Antunes 26:
Privatização, desregulamentação, fluxo livre de capitais, financeirização, terceirização e precarização do trabalho, desemprego estrutural, trabalho temporário, parcial, aumento da miserabilidade, todas
essas prerrogativas da barbárie neoliberal e de sua reestruturação
produtiva passaram a caracterizar o cotidiano do mundo do trabalho. Com um processo de tal intensidade, não foram poucas as consequências nefastas à classe trabalhadora, que sofreu inúmeras mutações e metamorfoses.
Considerando que o custo de mão de obra repercute no
preço final do produto, um maior número de cláusulas sociais
de um determinado país implica maior custo. Assim a menor
proteção social cria condições de menores preços, o que gera
vantagem competitiva. Por isso a tendência de as empresas se
sediarem em países periféricos27.
Em síntese, o esgotamento do Estado social propiciou o florescimento do neoliberalismo, cujas bases axiológicas residem
na mínima ingerência estatal. A globalização do capital e inter25 Cf. NUNES, António José Avelãs. Op. cit., p. 35: “[…] a flexibilização do mercado de trabalho e a
contenção ou redução dos salários reais, num mundo em que a mundialização do mercado de
trabalho significou um aumento enorme do exército de reserva de mão-de-obra e constituiu um
estímulo poderoso à deslocalização de empresas, em busca de mão-de-obra mais barata e sem
direitos.”
26 ANTUNES, Ricardo. O continente do labor. 1 ed. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 39.
27 Cf. HARVEY, David. Op. cit., p. 58: “A partir de meados da década de 1960, as inovações nas
tecnologias dos transportes tornaram mais fácil o deslocamento da produção, para áreas com
salários baixos e fraca organização de trabalho. Nas últimas décadas, como observamos antes, as
deslocalizações maciças da atividade industrial transformaram radicalmente a forma como
funcionam os mercados de trabalho, em comparação com as circunstâncias que em geral
prevaleciam antes de 1970.”
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nacionalização do comércio, somadas à disponibilização da
massa trabalhadora mundial28 (“exército de reserva”) e à flexibilização da proteção social, criaram o palco perfeito para as empresas amplificarem os lucros. “Foi o reino do deus-mercado, foi
a vitória do capitalismo de casino, foi a assunção (sem disfarce)
do capitalismo como a civilização das desigualdades”29.

1.3 Conceito de dumping social
Em um mundo desigual, as empresas, utilizando-se de
mão de obra barata, conseguiam produzir produtos com preços reduzidos. Isso gerou uma concorrência desleal, pois não
havia como competir com os preços praticados pelas empresas
que exploravam esta mão de obra. É nesse contexto que surge
o dumping social.
A prática de dumping social, na concepção de Gonçalves 30,
pode ser identificada do seguinte modo:
Em comércio internacional, a expressão Dumping social tem sido
usada para caracterizar preços internacionais de produtos que são
distorcidos pelo fato de os custos de produção basearem-se em normas e condições trabalhistas inferiores ao que seria um nível razoável ou adequado e aceito internacionalmente.
Maia31 informa que países desenvolvidos acusam os menos
desenvolvidos de vender produtos mais baratos em função dos
baixos salários, o que constituiria um dumping social.
Na visão de Barral32 o “dumping social” é entendido como a
vantagem comparativa derivada da superexploração de mão de
obra em países em desenvolvimento.
Fernandez33, a seu turno, lança mão do seguinte conceito:
28 Cf. HARVEY, David. Op. cit., p. 55: “Nos últimos trinta anos, por exemplo, cerca de dois bilhões de
trabalhadores assalariados foram adicionados à força de trabalho global disponível, em função da
abertura da China e do colapso do comunismo na Europa central e oriental.”
29 NUNES, António José Avelãs. Op. cit., p. 20.
30 GONÇALVES, Reinaldo. O Brasil e o comércio internacional: transformações e perspectivas. 2 ed.
São Paulo: Contexto, 2003, p. 50.
31 MAIA, Jayme de Mariz. Op. Cit., p. 193.
32 BARRAL, Welber. Op. cit., p. 10/70
33 FERNANDEZ. Leandro. Dumping social. 1 ed. Saraiva: São Paulo, 2014, p. 85.
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Dumping social pode ser definido como a modalidade de concorrência
desleal consistente na comercialização de mercadorias ou serviços a
preços inferiores àqueles normalmente praticados pelo mercado, obtidos mediante a reiterada utilização de mão de obra em condições inadequadas a padrões laborais mínimos, gerando danos sociais.

A par das singelas divergências conceituais, sempre que
uma empresa explora o mercado de trabalho cujo sistema de
proteção esteja abaixo de um padrão aceitável, ou seja, inferior
ao país comparado, e expõe seu produto ao mercado internacional, há ocorrência de dumping social. Isso não quer dizer,
entretanto, que será condenável.
Esta é a regra, mas nada obstaculiza que a situação ocorra
entre diferentes regiões de um país, quando há diferença considerável entre a proteção e organização do trabalho dos estados.
Delineado o conceito de dumping social, prossegue-se para
a identificação dos beneficiários desta prática, bem como das
lesões.

1.4 Beneficiários do dumping social
O dumping social aproveita, em primeira instância, às empresas que se valem da força de trabalho barata ou precarizada. Esse raciocínio se deve ao fato de que a redução dos custos
torna-se uma vantagem competitiva, pois é possível praticar
preços inferiores aos da concorrência.
Importa esclarecer que, no caso do dumping social, nem
sempre o preço abaixo do de mercado decorre da venda abaixo
dos custos de produção. O baixo custo de produção tem origem na própria mão de obra barata. O sistema precário de
proteção social de um país, explorado por uma multinacional,
sustenta esta prática.
Neste caso, a empresa não precisa ter um fundo de reserva
para manter a prática de dumping social. Não se está abrindo
mão do próprio lucro para financiá-la. Com efeito, a empresa
está em busca de redução de custos. Para isso, desloca-se para um país que disponibilize vantagens econômicas, como a
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mão de obra barata.
Esta tendência aparente de reduzir custos, edificada sobre
a fragilidade da organização social de alguns países, causa impacto na economia, provocando a concorrência desleal, entre
outras lesões, como se verá adiante.

1.5 Lesões causadas pelo dumping social
De um lado, o dumping social afeta o comércio internacional, por possibilitar a prática de concorrência desleal. Ao lograr vantagens comparativas em relação às concorrentes, inviabiliza a continuidade destas no mercado. Tal circunstância
pode conduzir à eliminação da concorrência, o que contraria o
modelo capitalista vigente, que tem o princípio da livre concorrência como pilar econômico.
Assim, “a densificação da livre-iniciativa só pode configurar-se em toda sua extensão num mercado em que se observa
a livre-concorrência, até porque a liberdade de atuação no
mercado decorre do equilíbrio entre os que nele interagem”34.
De outro lado, a prática de dumping social pode lesar o país
em que se pratica o “preço de dumping”35. Isso porque, consoante previsto no Acordo Antidumping, podem surgir danos materiais à indústria nacional ou atrasar o desenvolvimento desta.
Estas são as hipóteses em que o dumping se torna condenável.
Em última análise, o dumping social promove a precarização do trabalho, a degradação do trabalhador. O exército de
reserva de trabalhadores passou a ser tratado como mercadoria36. Houve esvaziamento do sentimento de classe37. Conse34 JÚNIOR, Waldo Fazzio. Manual de direito comercial. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 99.
35 Expressão utilizada para designar o preço de um produto reduzido pelo dumping.
36 Cf. ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do
trabalho. 2 ed. São Paulo: Boitempo, 2009, p. 18: “A lógica do sistema produtor de mercadoria vem
convertendo a concorrência e a busca da produtividade num processo destrutivo que tem gerado
uma imensa precarização do trabalho e aumento monumental do exército industrial de reserva, do
número de desempregados.”
37 Cf. Ibidem, p. 115-116: com a “transnacionalização do capital” e de seu sistema produtivo, os desafios
do mundo trabalho são cada vez mais difíceis. Tanto é que até o presente, não há uma resposta
internacional por parte da classe trabalhadora. A luta de classes é recolocada num patamar cada vez
mais internacionalizado.
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quentemente, os trabalhadores perderam o poder de barganha. O que antes era pouco, tornou-se quase nada38-39.
E as empresas não se preocupam muito com essa situação.
A logística de “deslocalização” é bem montada. Se a proteção
social de um país melhora, a empresa se lança sobre outro 40.
Sobre esta prática de deslocalização, Filho41 pondera:
Trata-se de um processo contínuo, que as empresas transnacionais
(também chamadas de multinacionais) adotam para atender suas estratégias. Resultado da deslocalização é a relocalização, geralmente influenciada pela redução da intervenção dos Estados nacionais na economia
interna, promovendo, em consequência, redução dos direitos sociais.
[...]
Nos países deslocalizados, ampliam-se as taxas de desemprego, e nos
relocalizados, degradam-se as relações de trabalho, no modelo de
produção flexível, rápido e de baixo custo, aumentando a exploração
da mão-de-obra humana, já que o único objeto é o aumento do lucro.
Diante desse cenário, como conter o dumping social e as
lesões causadas por esta prática?
Internacionalmente, tem-se falado em labour standards, o

38 The Worker Rights Consortium (Consórcio de direitos do trabalhador), organização independente de
monitoração dos direitos trabalhistas, disponibilizou minucioso estudo em julho de 2013 (disponível
em http://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/2013/07/RealWageStudy-3.pdf) sobre as
tendências salarias globais para os trabalhadores de vestuário. Em suma, o resultado encontrado foi
que, entre 2001 e 2011, os salários destes trabalhadores nos países pesquisados (entre os quais
Bangladesh, México, Honduras, Camboja, El Salvador, China, Índia, Indonésia, Vietnã, República
Dominicana, Guatemala, Filipinas, Tailândia, Haiti e Peru) caíram na maioria dos casos. O que se
ganha não é suficiente para suprir uma nutrição adequada, uma moradia decente e outras mínimas
necessidades de uma existência humana digna.
39 O que falar da Indonésia, onde se paga 38 dólares por mês, e de Bangladesh, onde as mulheres
trabalham cerca de 60 horas por semana e recebem salaries inferiores a 30 dólares por mês? Cf.
Ibidem, p. 18. Cf. DELGADO, Maurício Godinho. Funções do Direito do Trabalho no capitalismo e
na democracia. In: MIESSA, Élisson; CORREIA, Henrique (orgs.). Estudos aprofundados da
Magistratura do trabalho – volume 1. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 146: “a globalização e a
incessante renovação tecnológica apenas tem exacerbado as tendências desigualitárias do
capitalismo, além de aprofundado seus aspectos irracionais, provocadores de crises reiterados em
seu funcionamento.”
40 Cf. KAIMAN, Jonathan. “Strike spreads at Chinese supplier to Adidas and Nike”. Theguardian,
United Kingdom, 2014. Disponível em <http://www.theguardian.com/world/2014/ apr/22/strikespreads-chinese-supplier-adidas-nike-yeu-yuen-factory-jiangxi-guangdong>. Acesso em 14 de
Novembro de 2014: Bastou a China melhorar os salários para que as empresas internacionais como
a Nike e Adidas começassem a mover as instalações para países com menor custo como o Vietnã.
41 FILHO, Georgenor de Sousa Franco. Deslocalização Internacional e Interna. In: MIESSA, Élisson;
CORREIA, Henrique (orgs.). Estudos aprofundados da Magistratura do trabalho – volume 2.
Salvador: Juspodivm, 2014, p. 188-189.
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que seriam, nas palavras de Gonçalves42, “normas fundamentais de trabalho”. O raciocínio, usualmente pregado pelos países desenvolvidos, não é complexo à primeira vista: haveria
uma harmonização internacional para os padrões de trabalho.
O sistema de proteção social adotado não seria o mesmo em
todos os países, mas haveria um “núcleo social essencial” que
não poderia ser subvertido jamais.
Com efeito, é necessário que se estabeleçam padrões mínimos de trabalho. É que a regulação das condições sociais tem
valor primordial no equilíbrio do fator capital-trabalho43. Como se viu na seção anterior, o dumping social precariza a relação de trabalho. Se não houver um núcleo social impenetrável,
as empresas não medirão esforços para alavancarem lucros
em detrimento da precarização das condições laborais44.
Além disso, a constituição deste núcleo comum atua de
forma contrária ao processo de deslocalização: os países não
poderão reduzir ainda mais a ínfima proteção social como um
atrativo para as empresas se deslocalizarem.

2. A prática de dumping social no Brasil
No Brasil, a prática de dumping social ganhou uma nova
roupagem. A partir do conceito original, uma nova concepção
de dumping foi formulada e vem sendo utilizada no terreno do

42 GONÇALVES, Reinaldo. Op. cit., p. 49.
43 Cf. DELGADO, Maurício Godinho. Op. cit., p. 135: as três funções essenciais do direito do trabalho
são: “a) buscar a melhoria das condições de pactuação e gestão do trabalho na vida econômica e
social; b) garantir uma evolução econômica do tipo progressista no plano do capitalismo; c)
assegurar uma influência civilizatória e democrática no contexto da sociedade civil e da sociedade
política.”. O citado autor, ainda acrescenta uma quarta função: a conservadora, responsável por
“cimentar as bases de continuidade das próprias sociedade e economia capitalista.”
44 Cf. DELGADO, Maurício Godinho. Op. cit., p. 135-136: Aprofundado sobre a função do direito do
trabalho de melhorar as condições de pactuação e gestão na vida socioeconômica, Delgado revela
que “ao exercitar essa função que lhe é central, o Direito do Trabalho transformou-se no único
veículo realmente eficiente de desmercantilização do trabalho no sistema socioeconômico
capitalista, diminuindo a tendência incessante do sistema de subordinar a seu império a pessoa
humana e sua força laborativa. Sem o Direito do Trabalho, tem se mostrado impossível, segundo
reiterados exemplos históricos nos últimos anos, obstar-se ou se restringir a conversão do trabalho e
da própria pessoa humana em simples mercadoria, como qualquer outra existente na vida
socioeconômica.”.
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Direito do Trabalho brasileiro. Fernandez 45 faz a fotografia do
fenômeno:
A consolidação dos debates acerca do dumping social aponta para a
possibilidade de reformulação, no Direito do Trabalho, do próprio
conceito do fenômeno, passando a corresponder simplesmente à reiterada submissão de pessoas a condições de trabalho inferiores aos
padrões mínimos, afastando-se a exigência, proveniente do Direito
Concorrencial, de comercialização de produtos inferiores aos de
mercado. Nesse caso, tratar-se-ia de figura peculiar ao Direito do
Trabalho, não subsumível na dogmática rigorosa acerca do dumping. Assim, seria a disparidade entre lucro e custo, este minimizado
por meio da violação dos direitos sociais, a grande nota característica do fenômeno.
Se a configuração do dumping social, próprio do Comércio
Internacional, estava vinculada à exploração da força de trabalho de baixo custo46, perde esta característica para incorporar
uma nova. Agora, violando os padrões laborais já existentes no
país, as empresas causam o mesmo efeito, isto é, a concorrência desleal e a precarização das condições de trabalho.
Não é que a mão de obra seja de baixo custo em si, mas
torna-se barata. Desrespeitando as garantias sociais, a empresa obtém uma vantagem competitiva em relação às demais.
Maior, Mendes e Severo47 elucida:
No âmbito das relações de trabalho, o “dumping social” poderia ser
compreendido pela obtenção de lucros excessivos pelo empregador
que, através de medidas reiteradas e contumazes, suprime direitos
dos trabalhadores e investe pouco em melhorias das condições de
trabalho, com o fito de obter mais lucro e com isso, oferecer preços
bem inferiores no mercado à custa da exploração da mão de obra.
O ponto de interseção entre o dumping social trabalhista 48
e o dumping social, desse modo, seriam os efeitos: ambas as
práticas proporcionam a venda de mercadoria abaixo do preço
45 FERNANDEZ, Leandro. Op. cit., p. 85-86.
46 Dumping social, no comércio internacional, prescinde de rebaixamento dos padrões laborais. Os
padrões laborais já são baixos por escolha do Estado. Eventualmente pode ocorrer supressão do
mínimo existente.
47 MAIOR, Jorge Luiz Souto; MENDES, Ranúlio; SEVERO, Valdete Souto. Dumping social nas relações
de trabalho. 1 ed. São Paulo: LTr, 2012, p. 20.
48 A partir deste momento, usar-se-á o termo dumping social trabalhista para diferenciá-lo do dumping
social concebido nas relações de comércio internacional.
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de mercado, provocando a concorrência desleal; ambas as práticas precarizam as condições de trabalho.
Nessa esteira, o Tribunal Superior do Trabalho (TST), no
Enunciado n. 4, da 1ª Jornada de Direito Material e Processual da Justiça do Trabalho, organizada pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA) realizada nos dias 21 a 23 de novembro de 2007, versou sobre o
assunto, ensinando o seguinte:
“DUMPING SOCIAL”. DANO À SOCIEDADE. INDENIZAÇÃO
SUPLEMENTAR. As agressões reincidentes e inescusáveis aos direitos trabalhistas geram um dano à sociedade, pois com tal prática
desconsidera-se, propositalmente, a estrutura do Estado social e do
próprio modelo capitalista com a obtenção de vantagem indevida
perante a concorrência. A prática, portanto, reflete o conhecido
“dumping social”, motivando a necessária reação do Judiciário trabalhista para corrigi-la. O dano à sociedade configura ato ilícito, por
exercício abusivo do direito, já que extrapola limites econômicos e
sociais, nos exatos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.
Encontra-se no art. 404, parágrafo único do Código Civil, o fundamento de ordem positiva para impingir ao agressor contumaz uma
indenização suplementar, como, aliás, já previam os artigos 652, “d”,
e 832, § 1º, da CLT.
A orientação proposta pelo TST fala de um “conhecido
dumping social”, caracterizado pelas agressões reincidentes e
inescusáveis aos direitos trabalhistas. Acreditamos estar um
pouco desalinhada esta proposição. Isto não é dumping social,
mas dumping social trabalhista.
Quando uma empresa decide mover as operações para
Bangladesh49 ou Vietnã, por exemplo, ela não precisa agredir
reincidentemente os direitos trabalhistas. Os padrões trabalhistas destes países são baixos por natureza, quando não inexistentes. A agressão aos direitos sociais pode ser entendida
como mero exaurimento do dumping social.
Logo, o TST propõe um dumping social novo, diferente do
usualmente defendido no contexto do comércio internacional,
pois a sua configuração está associada ao inadimplemento rei49 Recorde-se que, em Bangladesh, as mulheres trabalham 60 horas por semana e ganham 30 dólares
por mês.
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terado da legislação trabalhista e não à utilização de mão de
obra cujos padrões sejam baixos.
Diante deste quadro, verifica-se que o direito do trabalho
brasileiro caminha para a consagração de um novo instituto50,
a saber, o dumping social trabalhista, o qual pode ser definido
como o descumprimento contumaz das garantias mínimas
trabalhistas51. Esta prática pode desencadear a concorrência
desleal, caso a empresa promova a diminuição do preço final
de um produto em detrimento das condições de trabalho.
Noutro falar, o dumping social trabalhista, resultante do vilipêndio dos direitos trabalhistas mais básicos, pode provocar
uma descida artificial do preço do produto final, sendo o processo de produção caracterizado por inegável ataque às garantias dos trabalhadores elencadas não só no ordenamento jurídico brasileiro, como também nos dispositivos que transcendem as fronteiras nacionais.
Esta prática tem levado os tribunais trabalhistas brasileiros a concederem indenizações, inclusive de ofício, tendo em
vista o dano social que provocam.
Não há uma regra predefinida para configuração do dumping social trabalhista. As empresas que, reiteradamente 52,
não pagam horas extras, que dissimulam o contrato de estágio, que disfarçam a relação de emprego através de cooperativas fraudulentas, que terceirizam mão de obra de serviços destinados à atividade fim, em suma, que descumprem a legisla-

50 Cf. MAIOR, Jorge Luiz Souto; MENDES, Ranúlio; SEVERO, Valdete Souto. Op. cit., p. 61: “Trata-se,
portanto, de instituto novo, que, não obstante a utilização do termo “dumping”, não exige, para a
configuração do delito, o dolo específico configurado pela intenção de prejudicar o concorrente no
mercado internacional ou interno, como ocorre no “dumping” puro ou na concorrência predatória.
Para que se configure o “dumping social”, basta a prática de agressões reincidentes e inescusáveis
aos direitos trabalhistas, ainda que as empresas “concorrentes” estejam agindo de forma
concertada.”
51 “Para a Justiça do Trabalho brasileira, o dumping social interno é caracterizado pela conduta reiterada
de determinadas empresas, de agressões aos direitos trabalhistas, com o fim de obtenção de
vantagem indevida perante a concorrência, causando, assim, dano à sociedade” (CASAGRANDE:
2013, p. 104)
52 Cf. FERNANDEZ, Leandro. Op. cit., p. 90: A reiteração da prática no tempo é necessária para que se
configure o dumping social trabalhista, pois uma conduta isolada, não será suficiente para provocar o
dano social característico desta espécie de dumping.
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ção do trabalho, dia após dia, todas elas praticam dumping
social trabalhista.
É preciso entender que a contumácia das empresas em violar ou suprimir os preceitos trabalhistas passou despercebida
por anos. Se não despercebida, impune. Normalmente, a demanda individual é levada à Justiça do Trabalho pelo prejudicado, encerra-se a controvérsia e a empresa continua agredindo o mesmo preceito em face de outro trabalhador. Todavia, os
danos sociais, bem como a lesão ao mercado (concorrência
desleal) e ao próprio sistema capitalista perpetuam-se.
É aqui que a teoria do dumping social começa a tomar corpo, como ensinam Maior, Mendes e Severo 53:
A noção de que o responsável por um dano que extrapole a esfera
das relações privadas, atingindo negativamente a sociedade em que
está inserido, deve ser efetivamente coibido de reiterar tal conduta,
impõe-se como necessária condição de possibilidade da verdadeira
instauração de um Estado Social.
A premissa de que o desrespeito reiterado ao sistema de
proteção do trabalho, mesmo individual, extrapola os limites
da relação empregado/empregador é indispensável à compreensão do dumping social trabalhista. Isso porque o que se
buscará em relação a esta prática será a reparação pelos danos sociais causados.
Enfim, toda vez que um empregador deixa de recolher
Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, deixa de contribuir
para o sistema de habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana – serviços públicos usufruídos pela sociedade.
Isso acontece também quando os recolhimentos previdenciários não são efetuados, pois estes servem ao custeio da seguridade social, que inclui a prestação de serviços de saúde pública. Ademais, a empresa ainda concorre para falência de outras, pois consegue produzir produtos cujos preços finais são
inferiores.

53 MAIOR, Jorge Luiz Souto; MENDES, Ranúlio; SEVERO, Valdete Souto. Op. cit., p. 18.
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2.1 A questão perante os tribunais: Contexto
atual de enfrentamento
Os tribunais regionais trabalhistas ainda não respondem
ao dumping social trabalhista de forma uníssona. Muitos são
os argumentos para fundamentar a indenização por esta conduta ou para contestá-la.
Em vias de justificação da indenização por dumping social
trabalhista considera-se que: a) o dumping social trabalhista
seria um ato ilícito, por exercício abusivo de direito, já que extrapola os limites econômicos e sociais; b) o juiz pode conceder
indenização suplementar ao credor, se os juros de mora não
cobrem o prejuízo; c) o juiz pode impor multas e demais penalidades de sua competência; d) o magistrado é quem determina
as condições do cumprimento da decisão; e) é dever do juiz
adotar medidas que inibam a infração reiterada de direitos
trabalhistas.
Na contramão, argumenta-se: a) que a reparação não se dá
no plano individual, mas só por meio de Ação Civil Pública,
pois se trata de direito difuso; b) que a indenização por dumping social não pode ser concedida de ofício, pois extrapola os
limites da lide; c) que a indenização de ofício viola o contraditório e a ampla defesa; d) que a Constituição de 1988 veda a
imposição de penalidade sem expressa previsão legal; e) que
dumping social é fenômeno econômico e não merece a tutela
da Justiça do Trabalho.
Em resumo, pode-se dizer que os tribunais reconhecem a
possibilidade de indenização por dumping social trabalhista, na
maioria das vezes. Entretanto, não concedem a indenização, porque geralmente a indenização é concedida de ofício pelos magistrados a quo, resultando em extrapolação dos limites da lide.
Quando há pedido de indenização, muitas vezes este é feito
em demandas individuais. Mas, considerando a natureza difusa do dano social, defende-se que o Ministério Público do TraRevista do Ministério Público do Trabalho na Bahia - nº 5 - 2015
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balho é quem seria legitimado a pedir a reparação, através do
manejo de Ação Civil Pública.
O TST, a seu turno, tem reformado as decisões que condenam empresas em dumping social trabalhista, por entender que:
[…] o deferimento, de ofício, da indenização por dumping social não encontra previsão na legislação processual, e impede que as
empresas exerçam o seu direito constitucional ao contraditório e à
ampla defesa, consagrado pelo art. 5º, LIV e LV.
[…] em não havendo pedido certo e determinado a respeito, resulta
inviável a condenação imposta pelo eg. Tribunal Regional, por
afrontar não só os artigos 128 e 460 do CPC, como também o art.
5º, LIV e LV, da Constituição Federal.
O tema já foi enfrentado em outras ocasiões pela Corte Superior do Trabalho e o diagnóstico foi o mesmo: julgamento
extra petita e violação do devido processo legal.

2.2 Controvérsias doutrinárias
Assim como nos tribunais, a doutrina também não pacificou o entendimento sobre a tese de indenização por dumping
social trabalhista. Insurge-se Nascimento54 quanto a esta nova
tendência, asseverando que:
O dumping social vem sendo utilizado para justificar o repúdio a certas
leis e atos do empregador na esfera trabalhista. Com tal finalidade, a
nossa impressão é de que houve um desvio na compreensão da figura,
que nada mais é que uma ideia a ser combatida, a do trabalho
precário, com salários mais baixos num país, como meio de concorrência
empresarial. Logo, quando se utiliza esse argumento, seria necessário,
em primeiro lugar, explicar o que é dumping social. E isso não tem sido
feito em algumas decisões judiciais, principalmente de primeiro grau. É
preciso, de início, o enquadramento jurídico do dumping social na área
das relações comerciais ou das relações trabalhistas.
Outra coisa é o dumping social com efeitos que se projetam sobre as
relações do trabalho. Nessa situação em particular, a questão nos parece que tem dois principais aspectos. Primeiro o da prova desses
efeitos: é preciso demonstrar que uma empresa praticou dumping
54 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Dumping Social e Dano Moral Coletivo Trabalhista. 10 dez. 2012.
Disponível
em:
<
http://www.amaurimascaronascimento.com.br/index.php?option=com
_content&view=article&id=276:7-dumping-social-e-dano-moral-coletivo-trabalhista&catid=68:
decisoes-comentadas&Itemid=206>. Acesso em 17 de nov. de 2014.
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social com a finalidade de rejeitar o sistema jurídico vigente ou de
utilizá-lo de modo abusivo, o que nem sempre é muito fácil. Em segundo lugar é preciso realçar que o dumping social não é um fenômeno originariamente interno a um país. A sua aplicabilidade exige,
quase sempre, uma relação entre o que se faz em mais de um país.
Sem citar exemplos correntes de todos conhecidos, a economia de
um país pode revitalizar-se com o dumping social, o que é indesejável na medida em que sejam sacrificados os direitos do trabalhador.

Este doutrinador não assimilou o novo instituto. Em verdade, faz, equivocadamente, confusão entre o dumping social e
o dumping social trabalhista. Isso se dá porque a diferença
entre os conceitos é de difícil percepção: naquela hipótese, utiliza-se a mão de obra de baixos padrões laborais, enquanto
nesta há o descumprimento reiterado da legislação trabalhista.
É possível que a empresa que explora a mão de obra precária agrave a precarização. Contudo, como se explicou acima,
isto será o mero exaurimento do dumping social.
Nascimento fala que o dumping social não é um fenômeno
originalmente interno a um país. Realmente, o dumping social
surgiu no contexto do comércio internacional. Entretanto, o
dumping social trabalhista pode ocorrer internamente, sendo
irrelevante a existência de outro país55.
Pinto56 discorda da extensão conceitual de dumping social:
A extensão conceitual rotulada de dumping social trabalhista, na verdade, corresponde à deterioração do contrato individual de emprego
em benefício do lucro do empregador com sacrifício das obrigações e
encargos sociais tutelares do empregado. É óbvio que, indiretamente,
isso atinge as empresas concorrentes, mas fica longíssimo do propósito de extermínio empresarial, este, sim, caracterizador do dumping.

Na concepção deste desembargador aposentado57, certo seria falar
em “delinquência patronal”58:
O descumprimento abusivo das obrigações trabalhistas pelo empre55 FERNANDEZ, LEANDRO. Op. cit., p. 86.
56 PINTO, José Augusto Rodrigues. Dumping social ou delinquência patronal na relação de emprego?
Revista do Tribunal Superior do Trabalho, v. 77, n. 3, jul./set. 2011, p. 142.
57 Ibidem, p. 152.
58 Cf. PINTO, José Augusto Rodrigues. Op. cit., p. 150: “Por delinquência patronal entenda-se:
Descumprimento pelo empregador das obrigações triviais do contrato individual de emprego, tornado
abusivo pela habitualidade de sua prática, e inflige ao empregado prejuízo muito superior ao valor
das compensações que a Lei, porventura, lhe assegure.”.
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gador, magnificamente cabível no severo conceito de delinquência
patronal, inflige um dano material e moral direto ao empregado ou
empregados, verdadeiro alvo da ilicitude empresarial, sem embargo
de produzir o mesmo tipo de dano social colateral do dumping.

A delinquência patronal seria uma das espécies do gênero
dumping59. Em outras palavras, a vulneração da relação de
emprego ou utilização de mão de obra precária seria um dos
meios possíveis para concretização do dumping.
O descumprimento ilícito das obrigações contratuais e encargos sociais (delinquência patronal) produz, em certa medida, os mesmos efeitos colaterais do dumping, o que causa a
confusão. O direito do trabalho se revela, assim, em instrumento para consecução do dumping ou para ampliar o lucro
pela inadimplência contratual60.
Pinto61 avalia também que as decisões que condenaram as
empresas pela prática de dumping social não mencionaram a
intenção de exterminar a concorrência, o que seria uma característica de dumping. “Logo, o dano social que respaldou as
sanções não foi um efeito de dumping, mas simples reflexo de
dano individual dos empregados”.
Nesse sentido, sugere que o tema necessita ser amadurecido, a questão conceitual debatida, para que seja precisado o
conceito, a natureza, finalidade e alcance das providências, “a
fim de manter incólume o sentimento de segurança jurídica”62.
Embora critique o conceito, Pinto63 defende que à delinquência patronal merece ser dispensado o mesmo tratamento
repressivo para desestímulo de sua prática, fundado em compensação punitiva, “como já vem sendo feito a título de indenização suplementar por dumping social”.
Por fim, explica este doutrinador64 que a indenização por
delinquência patronal deve ser revertida ao prejudicado, isto é,
59 Ibidem, p. 151.
60 Ibidem, p. 143.
61 Ibidem, p. 146.
62 Ibidem, p. 148.
63 Ibidem, p. 152.
64 Ibidem, p. 153.
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ao trabalhador, “pois o prejuízo real a reparar é do empregado
cujo direito individual a delinquência patronal violou diretamente”.
Não entendemos que haja equívoco na utilização do termo
dumping social para designar o dumping social trabalhista.
Trata-se, de fato, de uma delinquência patronal. Contudo,
houve apenas uma evolução do conceito, o que pode ocorrer
em qualquer ramo da Ciência. Caberá ao órgão julgador, na
fundamentação, definir o dumping de que se fala. Prender-se
às definições existentes e encrustá-las a um rol imutável representa mero formalismo.
O que de fato une ambos os conceitos são os efeitos. O
ponto de interseção já foi explorado neste trabalho. Isso não
inviabiliza a importação do conceito para o ramo do Direito do
Trabalho. De mais a mais, em que pese o dumping esteja atrelado à teoria do comércio internacional, foi incluído no Acordo
Antidumping, o qual preconiza o seu conceito jurídico.
Vale lembrar que o dumping condenável prescinde da efetiva concorrência desleal ou do intuito de eliminar a concorrência. Se para o dumping condenável não se faz necessário comprovar a intenção de eliminar concorrência desleal, porque para o dumping social trabalhista o seria? Existindo a possibilidade de acontecer a competição desigual, é necessário haver
reprimenda do Estado.65
Oportuno registrar que as sanções previstas no Acordo Antidumping não fazem distinção dos tipos de dumping. Pode ser
social, ambiental, tecnológico ou qualquer outro. Em síntese,
pouco importa a motivação da prática, mas sim os efeitos desta. Se é o efeito que importa para imposição das sanções internacionais, nada impede que o seja para consagração do novo instituto.
A diferença não é tão nítida assim como propõe Pinto66. Is65 Cf. MAIOR, Jorge Luiz Souto; MENDES, Ranúlio; SEVERO, Valdete Souto. Op. cit., p. 61: para
configuração do dumping social não há necessidade do dolo específico de prejudicar a concorrência.
Para tanto, basta a prática de agressões reincidentes e inescusáveis aos direitos trabalhistas.
66 PINTO, José Augusto Rodrigues. Op. cit., p. 151.
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so porque ambas as condutas podem causar o mesmo efeito, e
este é o critério usado para definir se o dumping é condenável
ou não, justificando ou não a penalização. Por isso, concordamos com Pinto67 no que se refere à necessidade de amadurecimento da tese de dumping social trabalhista, especialmente
no que toca à quantificação da indenização e ao destinatário
desta.
Assim, concluímos: dumping social trabalhista é a delinquência patronal na relação de emprego. Se for para evitar a
confusão e imprimir segurança ao instituto, concordamos ser
mais adequado utilizar a expressão “delinquência patronal”.

Considerações finais
O que são indenizações por dumping social, arbitradas pela
Justiça do Trabalho? Como surgiu este fenômeno? Qual a origem
deste conceito? Qual sua aplicabilidade no Direito do Trabalho?
Estas foram as perguntas que nos propusemos a responder.
O fato de a prática de dumping social trabalhista ter repercussões econômicas e comerciais tem embaçado a sua essência. Não só isso, como o fato de a origem do conceito ter sido
no Âmbito das Ciências Econômicas. Nesse sentido, demonstrada está a importância de compreensão do fenômeno.
Um dos Autores consultados defende o uso da expressão
“delinquência patronal”. Ocorre que não há necessidade de
alteração terminológica, em função da sua gênese. Entretanto,
diante dos equívocos perpetrados e das confusões feitas, concordamos com Pinto68, quanto ao uso da expressão “delinquência patronal” no lugar de “dumping social”, para designar
dumping social trabalhista.
Antes de surgir a tese de dumping social trabalhista, o
descumprimento contumaz dos direitos laborais já era uma
hipótese configuradora de dano moral coletivo. Ocorre que a
esta prática não havia sido atribuído um nome. Ao que parece,
67 Ibidem, p. 147-148.
68 PINTO, José Augusto Rodrigues. Op. cit.
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a relação foi feita pela primeira vez no enunciado número 4 da
Anamatra de 2007.
O dumping social trabalhista veio acrescentar ao descumprimento reiterado a ideia de “obtenção de vantagem econômica perante a concorrência”. Ocorre que a repercussão econômica do desrespeito aos direitos trabalhistas sempre existiu. O
enunciado número 4 da Anamatra de 2007 deu um novo nome
a uma situação já existente.
Quando se postulava a reparação por danos morais coletivos
decorrentes do desrespeito à ordem trabalhista, e, por via de consequência, ao próprio modelo de Estado Social, os efeitos da decisão que condenava uma empresa nesta espécie de dano refletiam
na seara econômica. Observe-se: refletiam indiretamente.
Diretamente, a proteção econômica ocorria por meio das
sanções impostas pelo CADE e através das ações movidas pelas empresas ou coletividade prejudicadas em razão da vantagem econômica obtida.
O conceito de dumping social trabalhista passa a existir,
destarte, para iluminar e facilitar a compreensão de uma das
hipóteses caracterizadoras de dano moral coletivo. Em suma,
foi dado nome ao que não tinha.
O estudo permitiu entender, portanto, que a possibilidade
de a referida prática prejudicar a concorrência é reflexa. Não
compete à Justiça do Trabalho defender a concorrência. Pode
acontecer por via indireta. A proteção direta da ordem econômica ocorre por meio das sanções impostas pelo CADE e através das ações movidas pelas empresas ou coletividade prejudicadas em razão da vantagem econômica obtida.
Entrementes, o ambiente não é totalmente estável. Há muito para ser investigado, perquirido e desenvolvido. O princípio
da segurança jurídica continua esbarrando na dificuldade de
definir o que é contumácia. Enquanto o dumping social trabalhista não for devidamente estudado, as decisões continuaram
confundindo o conceito, bem assim a aplicabilidade deste.
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IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE
SEGURANÇA NA JUSTIÇA DO
TRABALHO EM FACE DE ATO DO
EMPREGADOR ESTATAL
Cláudio Dias Lima Filho

1. Considerações introdutórias
A utilização do mandado de segurança na Justiça do Trabalho é prevista expressamente, porém de maneira lacônica,
no texto da Consolidação das Leis do Trabalho, competindo ao
Tribunal Pleno julgar essa demanda originariamente, de acordo com o disposto no art. 678, I, “b”, item “3” da CLT. Sua impetração no Judiciário Trabalhista sempre foi bastante difundida, especialmente quando se trata/tratava de impugnação
direcionada a decisões judiciais que não comportam/comportavam recurso imediato.
O manejo do mandado de segurança como “substituto” de
recurso, diante da inviabilidade processual de impugnação
imediata de certas decisões judiciais, tornou-se, pois, a hipótese mais corriqueira de utilização, na Justiça do Trabalho, desse remédio constitucional. Daí por que se previa a fixação, baseada em critério funcional, de competência dos Tribunais do
Trabalho (Regionais e Superior) para julgar essa demanda:
como na quase totalidade das vezes a autoridade coatora era o
Juiz do Trabalho, nada mais adequado do que direcionar essa
manifestação atipicamente “recursal” à instância superior.
Os atos dos Presidentes dos Tribunais do Trabalho também
se mostraram impugnáveis por meio do mandado de segurança,
 Procurador do Trabalho com lotação na Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região
(Salvador/BA). Mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Professor
efetivo (classe Assistente I) da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.
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se não houvesse recurso específico previsto na legislação processual do trabalho. Nesse sentido firmou-se a interpretação do
Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula n. 433, editada
em 1964, segundo a qual “é competente o Tribunal Regional do
Trabalho para julgar mandado de segurança contra ato de seu
presidente em execução de sentença trabalhista”.
Assim, o mandado de segurança, impetrado perante os Tribunais do Trabalho, em face de decisões dos magistrados trabalhistas, consolidou-se, na Justiça do Trabalho, como mecanismo destinado a impugnar apenas decisões judiciais. Diante
disso, outra conclusão foi firmada: a de que o juízo trabalhista
de 1º grau não deteria competência para processar e julgar
mandados de segurança, visto que nenhuma outra autoridade
– necessariamente judiciária, nessa perspectiva – estaria “sujeita à sua jurisdição”.
Esse panorama restritivo acerca da competência da Justiça
do Trabalho para processar e julgar o mandado de segurança
foi radicalmente reformulado com a edição da Emenda Constitucional n. 45/2004, que incorporou enorme gama de competências a esse ramo do Poder Judiciário. Muitas dessas competências, passada uma década da mudança efetuada no art.
114 da Constituição, ainda carecem de compreensão mais
acurada a respeito de seu alcance. E esse é o caso da competência constitucionalmente atribuída à Justiça do Trabalho
para processar e julgar “os mandados de segurança, habeas
corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição” (inciso IV).
A partir dessa Emenda, a doutrina especializada passou a
entender que autoridades não judiciárias também poderiam
figurar como impetradas no mandado de segurança ajuizado
perante a Justiça do Trabalho. Os exemplos mais recorrentes
dessa ampliação do rol de autoridades coatoras recaem sobre
os agentes da fiscalização do trabalho (Auditores-Fiscais do
Trabalho e demais agentes com poder decisório no âmbito do
Ministério do Trabalho e Emprego, como o Ministro, o Superin-
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tendente e o Gerente Regional do Trabalho e Emprego 1) e sobre
os membros do Ministério Público do Trabalho2, desde que, em
ambos os casos, sejam impugnadas decisões que se refiram às
relações individuais e/ou coletivas de trabalho, visto que o art.
114, IV, da Constituição, com a redação que lhe foi dada pela
Emenda Constitucional n. 45/2004, consigna ser impetrável o
mandado de segurança na Justiça do Trabalho “quando o ato
questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição”.
O presente estudo visa a acrescentar mais uma “autoridade não judiciária” a esse rol. E por isso, serão abordadas as
possibilidades de impetração de mandado de segurança em
face de decisões adotadas pelos dirigentes dos empregadores
estatais, delimitando as hipóteses em que o manejo do mandamus pelo empregado público será viável quando este trabalhador deparar-se com violação a seu “direito líquido e certo”
por ato eivado de ilegalidade e/ou abuso de poder.
1 “O inciso IV outorga competência à Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento dos
‘mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria
sujeita à sua jurisdição’. O dispositivo inova ao eleger, como critério para a competência da Justiça do
Trabalho para as ações de índole constitucional a que se refere, o critério da afinidade pela matéria,
deslocando-o da qualidade dos sujeitos. Até a edição da EC n. 45, tais ações somente poderiam ser
manejadas, na Justiça do Trabalho, contra atos de Juízes e Serventuários dos Órgãos Judiciais
Trabalhistas. Com o advento da nova disposição constitucional, tal competência foi ampliada para
alcançar quaisquer atos de autoridade (judiciária ou administrativa), desde que relacionados com
matéria sujeita à jurisdição trabalhista. Assim, por exemplo, os atos de autoridades administrativas
porventura relacionados com o exercício do direito de greve (inciso II), representação sindical (inciso III),
ou penalidades administrativas impostas por órgão da fiscalização do trabalho (inciso VII) podem ser
desafiados mediante ação própria, de caráter mandamental, na Justiça do Trabalho. É da Justiça do
Trabalho, portanto, a competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato
ilegal do Delegado Regional do Trabalho que torna subsistente auto de infração, ratificando multa
indevidamente imposta ao empregador, ou contra ato do Ministro do Trabalho que inclui, de forma ilegal,
o nome de empresário na ‘lista suja’ dos reincidentes na exploração de trabalho escravo, ou ainda
contra ato de autoridade administrativa que importa interferência indevida no exercício da atividade
sindical” (CORREA, Lélio Bentes. A reforma constitucional e a Justiça do Trabalho: perspectivas e
desafios na concretização do ideal legislativo. In: COUTINHO, Grijalbo Fernandes; FAVA, Marcos Neves
(Coords.). Justiça do Trabalho: competência ampliada. São Paulo: LTr, 2005, p. 306).
2 “Desde logo se pode dizer que eventuais mandados de segurança envolvendo, por exemplo, a atuação
do Ministério Público do Trabalho (em especial na condução de procedimentos administrativos, como
os inquéritos civis) haverão de ser apreciados na Justiça do Trabalho. Dada a competência
estabelecida no inciso VII, do art. 114, da Constituição Federal (‘as ações relativas às penalidades
administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho’),
o julgamento de mandados de segurança impetrados contra Auditores Fiscais, por exemplo, também
caberá à Justiça do Trabalho” (SIMON, Sandra Lia. A ampliação da competência da Justiça do
Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. In: COUTINHO, Grijalbo Fernandes; FAVA, Marcos
Neves (Coords.). Nova Competência da Justiça do Trabalho. São Paulo: LTr, 2005, p. 349-350).
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2. O posicionamento da doutrina e da
jurisprudência
A jurisprudência trabalhista majoritária e a doutrina especializada têm entendido que atos dos empregadores estatais
não podem ser impugnados pela via do mandado de segurança, visto que, conforme noção tradicional a respeito do tema,
esses atos, uma vez estando no âmbito de uma relação de trabalho regida pelo direito privado, não poderiam ser tidos como
“atos de autoridade pública”. Veja-se, nesse sentido, o entendimento de Carlos Henrique Bezerra Leite:
Não se considera autoridade coatora, v. g., o dirigente de uma empresa pública que pratica determinado ato trabalhista (transferência
ilegal, por exemplo) na condição de representante legal daquela,
pois, neste caso, ele apenas representa o empregador, que é pessoa
jurídica de direito privado3.
Corroborando esse posicionamento, também se expressa
Sergio Pinto Martins:
Autoridade coatora no processo do trabalho será o juiz do trabalho
ou o juiz de Direito investido nessa condição, o diretor de Secretaria,
o diretor geral do TRT, ou outro funcionário da Justiça do Trabalho
ou auditor fiscal do trabalho que tenha violado direito líquido e certo de outrem. Não é autoridade coatora o empregador estatal que,
nesse ponto, age como qualquer pessoa que contrata empregados,
tendo de se submeter às regras do Direito do Trabalho 4.
A jurisprudência não discrepa desse entendimento, conforme se verifica nesses julgados do Tribunal Superior do Trabalho:
RECURSO DE REVISTA – CABIMENTO DO MANDADO DE
SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE GESTÃO DE
PESSOAL REGIDO PELA CLT – APLICAÇÃO DO ELASTECIMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE PARA 180 (CENTO
E OITENTA) DIAS PREVISTO NA LEI N. 11.770/2008 APENAS PARA AS EMPREGADAS ESTATUTÁRIAS – ATUAÇÃO
DO ESTADO COMO EMPREGADOR – ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Da leitura do art. 5º, inciso LXIX,
da Constituição Federal, bem como do § 1º da Lei nº 12.016/2009, o
3 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. 6. ed. São Paulo: LTr, 2008,
p. 1.119.
4 MARTINS, Sergio Pinto. Direito Processual do Trabalho. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 508.
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mandado de segurança tem por objetivo salvaguardar o particular
da atuação do Estado quando, no exercício das atribuições do Poder
Público, exorbitar do poder que lhe é conferido, agindo com ilegalidade ou abuso de poder. O ato combatido deve ser aquele em que o
Estado age na qualidade de Poder Público, atos de império, e não
quando atua como particular, os denominados atos de gestão do pessoal, como no caso dos autos, que restringiu o direito à licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias às empregadas estatutárias,
excluindo as servidoras submetidas à égide da CLT 5.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.
MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PODER DE COMANDO. ATO DE GESTÃO. Os atos praticados por autoridade
não pública, na condição de empregador, no âmbito da relação jurídica de direito privado, não se apresentam como atos de autoridade,
protegidos pelo mandado de segurança. O presidente do Cepel –
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, associação civil sem fins
lucrativos, pessoa jurídica de direito privado, portanto, nessa condição, não é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado
de segurança. Agravo de instrumento conhecido e não provido 6.

Em síntese esclarecedora sobre esse ponto de vista, pronuncia-se Manoel Antonio Teixeira Filho:
A configuração da “autoridade coatora”, para os efeitos da ação de
mandado de segurança, encontra-se indissoluvelmente ligada ao status do órgão que age com parcela de poder público. Duas conclusões
imediatas extraem-se desse postulado: em primeiro lugar, a de que,
embora remotamente, o particular pode ser indicado como autoridade coatora, desde que o ato molestador de direito líquido e certo
tenha sido praticado no exercício de funções delegadas do poder público, como acontece, por exemplo, com os diretores de estabelecimento particular de ensino superior. De igual maneira, exerce funções delegadas do Poder Público o estabelecimento bancário particular contratado para realizar o pagamento dos vencimentos dos
servidores públicos; em segundo, a de que somente os denominados
atos de império ensejam a impetração de mandado de segurança. As5 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista n. 198-59.2011.5.20.0005. Relator: Ministro
Luiz Philippe Vieira de Mello Filho. Órgão julgador: Sétima Turma. Brasília, DF, 29 de outubro de
2014. Disponível em: <http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2 /proc-RR%20-%2019859.2011.5.20.0005>. Acesso em: 08 nov. 2014.
6 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Agravo de instrumento em Recurso de Revista n. 674073.2010.5.01.0000. Relatora: Ministra Dora Maria da Costa. Órgão julgador: Oitava Turma. Brasília,
DF, 06 de fevereiro de 2013. Disponível em: <http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/procAIRR%20-%206740-73.2010.5.01.0000>. Acesso em: 08 nov. 2014.
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sim o é porque, mediante os atos dessa natureza, a Administração
Pública ostenta, finalisticamente, uma posição de preeminência jurídica em face do particular, ao qual impõe a sua vontade. Já os atos
ditos de gestão são os praticados pela Administração em condições de
igualdade com o particular – igualdade no plano das relações jurídicas materiais. Se a Administração Pública, por exemplo, demite [sic]
um servidor contratado pelo regime da CLT, este não pode fazer uso
da ação de mandado de segurança (perante a Justiça comum) para
obter a sua reintegração no emprego, porquanto a ruptura do contrato de trabalho traduz ato de gestão. Logo, a sua pretensão deveria
ser exercida na Justiça do Trabalho por meio de ação ordinária. Estabelecia, a propósito, a Súmula n. 195 do antigo TFR que “o mandado de segurança não é meio processual idôneo para dirimir litígios trabalhistas”7.

Diante dessas perspectivas, devem-se indagar as razões pelas quais essas posições foram adotadas. Afinal, por que doutrina e jurisprudência posicionam-se no sentido de que é incabível o mandado de segurança contra ato do empregador estatal, entendendo que suas decisões, desprovidas de “autoridade”, são meros “atos de gestão”?

3. O “ato de autoridade”
A antiga Lei do Mandado de Segurança (Lei n. 1.533/51)
disciplinava ser autoridade “os administradores ou representantes das entidades autárquicas e das pessoas naturais ou
jurídicas com funções delegadas do poder público, somente no
que entende com essas funções” (art. 1º § 1º). Em 1982, a Lei
n. 6.978 alterou a redação desse dispositivo, para conceber
“autoridade” como sendo “representantes ou órgãos dos Partidários Políticos e os representantes ou administradores das
entidades autárquicas e das pessoas naturais ou jurídicas com
funções delegadas do poder público, somente no que entender
com essas funções”. Por fim, em 1996, esse mesmo art. 1º § 1º
foi novamente alterado, dessa vez pela Lei n. 9.259, para dispor que o conceito de “autoridade” deveria compreender “os
representantes ou administradores das entidades autárquicas
7 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. Curso de Direto Processual do Trabalho – Volume III. São Paulo:
LTr, 2009, p. 2.947.
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e das pessoas naturais ou jurídicas com funções delegadas do
Poder Público, somente no que entender com essas funções”.
A atual Lei do Mandado de Segurança (Lei n. 12.016/2009)
concebe como autoridade “os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas,
bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas
naturais no exercício de atribuições do poder público, somente
no que disser respeito a essas atribuições” (art. 1º § 1º), mantendo praticamente incólume a concepção firmada pelo legislador de 1996.
Já a doutrina clássica, tomada aqui pelo seu mais conhecido expoente, Hely Lopes Meirelles, firmou o seguinte conceito
sobre o que viria a ser uma “autoridade”:
Ato de autoridade é toda manifestação ou omissão do Poder Público
ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto
de exercê-las. Por autoridade entende-se a pessoa física investida de
poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída
pela norma legal. Deve-se distinguir autoridade pública do simples
agente público. Aquela detém, na ordem hierárquica, poder de decisão e é competente para praticar atos administrativos decisórios, os
quais, se ilegais ou abusivos, são suscetíveis de impugnação por
mandado de segurança quando ferem direito líquido e certo; este
não pratica atos decisórios, mas simples atos executórios, e, por isso,
não responde a mandado de segurança, pois é apenas executor de
ordem superior8.
Assim, para a doutrina clássica acerca do assunto, autoridade é um agente público dotado de poder decisório conferido
pelo ordenamento jurídico. Idêntica orientação seguiu a Lei n.
9.784/99 (Lei do Processo Administrativo), ao consignar que
autoridade seria “o servidor ou agente público dotado de poder
de decisão” (art. 2º, § 2º, III). Disso se percebe que não se diferencia a autoridade pelo regime jurídico a que ela se submete –
se “de direito público” ou de “direito privado” – bastando, para
configurá-la como tal, a existência da prerrogativa de decidir.
Nem toda decisão, porém, deve ser tida como reveladora de
um ato de autoridade. E necessário que essa decisão seja
8 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança e ações constitucionais. 31. ed. atualizada por
Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 36.
Revista do Ministério Público do Trabalho na Bahia - nº 5 - 2015

97

enunciada no exercício de uma função administrativa, conceito
enunciado da seguinte forma por Celso Antonio Bandeira de
Mello:
Função administrativa é a função que o Estado, ou quem lhe faça as
vezes, exerce na intimidade de uma estrutura e regime hierárquicos e que
no sistema constitucional brasileiro se caracteriza pelo fato de ser
desempenhada mediante comportamentos infralegais ou, excepcionalmente, infraconstitucionais, submissos todos a controle de legalidade
pelo Poder Judiciário9.
Mais uma vez se percebe que, pela concepção acima traçada, não há qualquer inferência ao regime jurídico adotado pelo
Estado, tampouco à natureza jurídica – se de direito público
ou privado – que a pessoa estatal deve revestir-se para exercer
função administrativa. Isso porque não é a natureza da entidade ou da vinculação funcional que delimita a concepção de
autoridade pública, mas sim o fato de estar o agente público
no exercício da função administrativa, sendo-lhe conferido poder decisório.
No mesmo sentido posiciona-se Marçal Justen Filho:
Usualmente, as ações ou omissões são praticadas por agentes estatais, investidos formal e permanentemente numa posição. Mas isso
não significa que o mandado de segurança seja instrumento de questionamento apenas dos atos dos agentes políticos ou de servidores
públicos. Se uma entidade privada, integrante da Administração Pública, indireta ou não, for investida das competências próprias do Estado, caberá o mandado de segurança 10.
Tem-se, assim, que é irrelevante, para fins de caracterização da autoridade pública, potencial autoridade coatora, perquirir-se a respeito de sua posição no organismo estatal ou a
respeito de sua vinculação funcional com o Estado e/ou com
os cidadãos potencialmente lesáveis pelos seus atos praticados
com ilegalidade e/ou abuso de poder. Basta que essa autoridade detenha poder de decisão a respeito do exercício de uma
função administrativa. Estando presente essa característica,
inarredável a sua qualificação como autoridade pública.
9 MELLO. Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros,
2009, p. 36. Destaques conforme o original.
10 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 761.
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4. O “ato de gestão”
Apesar de a natureza jurídica do ente estatal não ter qualquer relevância para caracterizar o exercício ou não de função
administrativa, consagrou-se a noção de que “o ente público,
ao contratar pelo regime da CLT, despe-se do seu jus imperii,
equiparando-se ao empregador da iniciativa privada, para
todos os efeitos, sujeitando-se à legislação que rege as relações laborais”11.
Essa “equiparação” ao empregador privado decorre do fato
de que tradicionalmente o Direito do Trabalho é tido, ao lado
do Direito Civil e do Direito Empresarial, como ramo do direito privado, de modo que os atos praticados nos domínios justrabalhistas são tidos, mesmo quando num dos polos consta
entidade estatal, como “ato de direito privado”, “ato de Administração lato sensu” ou, ainda, como “ato de gestão”. Em
contraponto, a fórmula do jus imperii seria utilizada para caracterizar os chamados “atos de império”, que seriam, como
se pode perceber, tidos como inaplicáveis numa relação de
emprego, ainda que o empregador fosse ente estatal.
Cumpre, pois, diferenciar sucintamente os conceitos ora
contrapostos.
Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro, os atos de império
“seriam os praticados pela Administração com todas as prerrogativas e privilégios de autoridade e impostos unilateral e
coercitivamente ao particular [...], sendo regidos por um direito especial, exorbitante do direito comum” 12. Já os atos de
gestão “seriam praticados pela Administração em situação de
igualdade com os particulares, para a conservação e desenvolvimento do patrimônio público e para a gestão de seus
serviços”13.
11 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista n. 329149-50.1996.5.02.5555. Relator:
Ministro Rider Nogueira de Brito. Órgão julgador: Quinta Turma. Brasília, DF, 08 de setembro de
1999. Disponível em: <http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/proc-RR%20-%2032914950.1996.5.02.5555>. Acesso em: 07 nov. 2014.
12 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 182.
13 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 183.
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A teorização clássica acerca do ato administrativo foi articulada com base nos atos de império. Apenas nessa situação
é que se teria “Administração Pública agindo com poderes
administrativos”. Os atos de direito privado – ou atos de gestão – não poderiam, pois, ser tidos como atos administrativos, já que faltante o jus imperii para configurá-los como
tais14.
Essa diferenciação, contudo, para fins de caracterização
das decisões estatais, mostra-se completamente anacrônica,
já que reflete uma situação típica de realidades políticojurídicas anteriores ao Estado de Direito, em que o Estado – e
o governante – não era responsabilizados pela prática dos
atos “típicos da supremacia estatal”. Veja-se como se pronuncia Celso Antonio Bandeira de Mello a respeito dessa distinção:
Esta velha distinção está em desuso desde o final do século passado
por imprecisa, inexata e haver perdido sua função primordial (excluir responsabilidade do Estado pela prática dos primeiros e admiti-la
para os segundos). De acordo com a antiga concepção, só os primeiros seriam verdadeiramente atos administrativos. Tal distinção foi
aqui mencionada apenas porque, às vezes, anacronicamente e – é
claro – com resultados errôneos, doutrina e jurisprudência pátrias
invocam-na para separar atos administrativos de atos de Direito
Privado da Administração ou de suas entidades auxiliares que têm
personalidade de Direito Privado15.
É o que se convencionou denominar de teoria da dupla
personalidade do Estado, inspirada na formulação acerca da
chamada “Teoria do Fisco”. Tanto numa quanto noutra teorização, haveria a cisão do ente estatal em Estado “de direito
público” e Estado “de direito privado”. Veja-se a formulação de
Maria Sylvia Zanella di Pietro a respeito:
14 “Condição primeira para o surgimento do ato administrativo é que a Administração aja nessa
qualidade, usando de sua supremacia de Poder Público, visto que algumas vezes nivela-se ao
particular e o ato perde a característica administrativa, igualando-se ao ato jurídico privado; a
segunda é que contenha manifestação de vontade apta a produzir efeitos jurídicos para os
administrados, para a própria Administração ou para seus servidores; a terceira é que provenha de
agente competente, com finalidade pública e revestindo forma legal” (MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito Administrativo Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, p. 127).
15 MELLO. Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros,
2009, p. 423.
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Para combater esse poder absoluto do príncipe, elaborou-se a teoria
do fisco, em consonância com a qual o patrimônio público não pertence ao príncipe nem ao Estado, mas ao fisco, que teria personalidade de direito privado, diversa da personalidade do Estado, associação política, pessoa jurídica de direito público, com poderes de
mando, de império; o primeiro submetia-se ao direito privado e, em
consequência, aos tribunais; o segundo regia-se por normas editadas
pelo príncipe, fora da apreciação dos tribunais. Com isto, muitas das
relações jurídicas em que a Administração era parte passaram a ser
regidas pelo direito civil e a submeter-se a tribunais independentes,
sem qualquer vinculação com o príncipe. Estes tribunais passaram a
reconhecer, em favor do indivíduo, a titularidade de direitos adquiridos contra o fisco, todos eles fundamentados no direito privado. Na
realidade, não havia outro direito além do direito civil 16.

Constata-se, assim, que somente se concebiam relações jurídicas entre Estado e particulares no campo do Direito Civil.
O Direito Administrativo, nessa formulação, pressupunha tãosomente a sujeição do indivíduo ao Estado, o qual, em relação
à prática de “atos de direito público”, era irresponsável e indemandável. Assim, o cidadão sequer poderia questionar judicialmente certos atos, visto que não haveria como se pretender
a obtenção de reconhecimento de direitos em face do Estado.
Algumas poucas vozes levantam-se contra essa malfadada
distinção, para apontar o anacronismo dessa distinção entre
“ato de império” e “ato de gestão”. É o caso de João Batista
Gomes Moreira:
O primeiro passo é a eliminação da dicotomia (verdadeiro muro de
Berlim), de índole racionalista, existente no interior da Administração Pública. A classificação da gestão administrativa em pública e
privada serve menos à preservação de uma faixa para as liberdades e
a igualdade que de anteparo contra o avanço democrático, sem contar que a visão civilística de um setor da Administração perpetua o
ranço patrimonialista. Com o mesmo fundamento deve ser abandonada a concepção de dupla personalidade do Estado. A teoria do fisco ofereceu excelentes préstimos na instituição do Estado de Direito, mas, hoje, sua perpetuação sob a roupagem de dupla personalidade do Estado serve de justificação à persistência de práticas autoritárias (excesso de poder) e patrimonialistas (desvio de poder). É uma
operação difícil, porque se acha arraigada na cultura jurídica a atitu16 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 26.
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de de construir a teoria do Direito Administrativo tendo como referência, sempre, o Direito Civil. Custa reconhecer que revela reminiscência autoritária definir o Direito Administrativo sob o prisma
das prerrogativas de poder, e que é resquício patrimonialista pensálo à imagem e semelhança do Direito Civil. A finalidade pública como ideia central da Administração e do Direito Administrativo resgata-os de qualquer dessas distorções17.

Constata-se, pois, que, num Estado Democrático de Direito, essa distinção não há como perdurar. Doutrina e jurisprudência tradicionais mostram-se alheias à necessidade de atualizar a concepção acerca do que seja ato administrativo, de modo a conceber que esse ato é uma decisão adotada no exercício
da função administrativa, entendida esta de maneira ampla,
para abarcar toda a atividade realizada por órgãos administrativos, inclusive a prática de atos “regidos pelo direito privado”18.
Essa necessidade de “amplificar” o conceito de ato administrativo para além das fronteiras dos meros “atos de império”
decorre do fato, facilmente constatável na prática, de que
mesmo sob a roupagem do direito privado, a Administração Pública desempenha competências que lhes são próprias e inconfundíveis com as prerrogativas e direitos dos particulares. Não
há, pois, como se conceber que um trabalhador concursado
que tenha sua admissão e sua vinculação ao Estado condicionada à observância dos princípios constitucionais da Administração Pública (art. 37, caput) e ao cumprimento da exigência
do regular concurso público (art. 37, II, da Constituição) seja
MOREIRA, João Batista Gomes. Regime dos contratos da Administração Pública. Revista do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região, Brasília, v. 12, n. 1, p. 49-65, jan./mar. 2000.
18 “Do que foi até aqui exposto, concluímos que o ato administrativo é uma declaração realizada no
exercício da função administrativa; desde que, porém, por função administrativa tenhamos
entendido, entre outras coisas, como toda a atividade realizada por órgãos administrativos, isso
implica a que nos refiramos agora a uma antiga distinção vigente no direito administrativo: a
possibilidade de que um órgão administrativo atue sob a regência do direito privado” (GORDILLO,
Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 3 – El Acto Administrativo. 8. ed. Buenos Aires:
F.D.A., 2004, p. II-27 – II-28). No original em espanhol: “De lo hasta aquí expuesto concluimos que el
acto administrativo es una declaración realizada en el ejercicio de la función administrativa; pero
puesto que por función administrativa hemos entendido, entre otras cosas, toda la actividad realizada
por órganos administrativos, corresponde que nos refiramos ahora a uma vieja distinción en el
derecho administrativo: la posibilidad de que un órgano administrativo actúe bajo normas de derecho
privado”.
17

102

Revista do Ministério Público do Trabalho na Bahia – nº 5 – 2015

regido integralmente como se trabalhador privado fosse. O
simples fato de ser o vínculo entre trabalhador e empregador
estatal regido por normas tidas como sendo de “direito privado” não desnatura essa conclusão.
Lamentavelmente, porém, a vigente Lei do Mandado de Segurança – Lei n. 12.016/2009 – pareceu encampar essa concepção, ao dispor que “não cabe mandado de segurança contra
os atos de gestão comercial praticados pelos administradores
de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de
concessionárias de serviço público” (art. 1º § 2º). Diz-se “pareceu” porque não se tem exatamente o conceito adequado acerca do que seria esse “ato de gestão comercial”, nem se “todo
ato de gestão é comercial”. Mas é uma concepção que reafirma
noções já desatualizadas no vigente Estado Democrático de
Direito, em que não se pode pretender “cindir” o Estado em
“dois entes”: um público (cuja arbitrariedade poderia ser combatida pelo mandado de segurança) e um privado (infenso a
essa garantia fundamental).
Essa restrição advinda pela lei de 2009 torna-se ainda
mais gravosa – e inconstitucional – quando se verifica que o
art. 5º, inciso LXIX da Constituição, segundo o qual o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e
certo “quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público” não restringe o manejo do mandamus a “ato de império” ou a “ato de gestão”. Não
por acaso essa restrição está sendo combatida perante o Supremo Tribunal Federal, por meio da ação direta de inconstitucionalidade n. 4.296, de 2009, ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Infelizmente, a considerar a tendência tradicionalista da doutrina e da jurisprudência a respeito do assunto, dificilmente se pode apostar em êxito da OAB nessa
postulação, embora seja ela inteiramente adequada à compreensão contemporânea do Direito Administrativo e da amplitude dos direitos e garantias fundamentais. O último ato da movimentação processual dessa demanda aponta a emissão de
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parecer pelo Procurador-Geral da República no sentido da improcedência da postulação19.

5. O ato do empregador estatal como ato de
autoridade pública
Nos casos em que se invoca o “direito privado” para reger
as relações entre a Administração e os indivíduos, essa feição
privatística geralmente afeta apenas o objeto do ato estatal,
remanescendo incólume a aplicação dos preceitos de direito
público quanto a outros aspectos dessa providência adotada
pelo Estado – a competência, e a forma, por exemplo. O ato pode ser caráter misto, portanto. Mas jamais deve deixar de ser
regido pelos preceitos do direito público, no todo ou em parte.
Essa é uma ideia desenvolvida pelo jurista argentino Agustín Gordillo:
Não negamos completamente a possibilidade de que o direito privado seja em certos casos aplicável às ações dos órgãos administrativos, mas argumentamos que isso não justifica que se diga que em
tais casos os atos dos órgãos administrativos sejam atos jurídicos de
direito privado e estejam excluídos da definição de ato administrativo. Cabe destacar, com efeito, que nas hipóteses que parte da doutrina aponta, o direito privado aplica-se somente em relação ao objeto
do ato praticado pela administração; e que em todos os casos é invariável a aplicação do direito público no que concerne à concorrência,
vontade e forma. A afirmação anterior tem sido igualmente aceita
por aqueles que defendem a existência de atos civis da administração; mas uma afirmação talvez exclua a outra: se o principal do regime aplicável ao ato é o direito público, não se pode juridicamente
chamá-lo de ato de direito privado. Esta primeira observação é suficiente para apontar a impropriedade de se considerar a existência de
atos de direito privado da administração. Poder-se-ia, no máximo,
apontar que certos atos serão mistos, regidos em parte pelo direito
público (competência, vontade, forma) e em parte pelo direito privado (objeto). Se faltar a competência, cai todo o ato que o direito privado poderia ter dissimulado. Isso, sem dúvida, indica a prevalência
que nesses casos o direito público tem sobre direito privado na regulação jurídica do ato. A competência apresenta-se como uma condi19
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ção prévia e necessária para poder falar-se em ato; a competência,
pois, corresponde a existência mesma do ato. É possível vislumbrar
facilmente que se o direito privado não chegou a sustentar juridicamente o objeto de um ato praticado por um órgão público, a sua juridicidade pode surgir todavia no direito público; mas se o direito
público não confere suporte jurídico à competência exercida, não
pode o direito privado reparar o ato quanto à sua validade20.

Segundo sua teorização, portanto, um ato estatal tido como
“privado” poderia ser fulminado juridicamente quanto à ocorrência de um vício concernente a um aspecto de direito público
– relacionado à competência, por exemplo – mantendo-se, porém, regular sob o aspecto “privado”. Diante das amarras formais impostas pelo direito público, concebe-se que esse ato,
embora regular sob o ponto de vista do direito privado, não pode ser convalidável por causa do vício que atinge a competência para praticar o ato. Assim, mesmo nos atos estatais tidos
como “privados”, o direito público está presente, e de maneira
preponderante na definição do regime jurídico desse ato, que só
pode ser caracterizado como “ato administrativo”.
O fato de o vínculo do empregado com o Estado ser “híbrido”
(influxos de regras e princípios de direito público e direito privado) reforça essa constatação, pois a relação de emprego, embora
20 No original em espanhol: “No negamos totalmente la posibilidad de que el derecho privado sea en
ciertos casos aplicable a la actuación de los órganos administrativos, pero sostenemos que ello no
justifica que se diga que en tales casos los actos de los órganos administrativos sean actos jurídicos
de derecho privado y estén excluidos del concepto de acto administrativo. Cabe señalar al efecto
que en las hipótesis que parte de la doctrina indica, el derecho privado se aplica sólo con referencia
al objeto del acto dictado por la administración; y que en todos los casos es invariable la aplicación
del derecho público en cuanto a la competencia, voluntad y forma. La afirmación precedente ha sido
aceptada también por quienes propugnan la existencia de actos civiles de la administración; pero
una afirmación tal vez excluye la otra: si lo principal del régimen aplicable al acto es el derecho
público, no puede jurídicamente llamárselo acto de derecho privado. Esta primera observación basta
para señalar la improcedencia de considerar que existan actos de derecho privado realizados por la
administración. A lo sumo, podría señalarse que ciertos actos serán mixtos, regidos en parte por el
derecho público (competencia, voluntad, forma) y en parte por el derecho privado (objeto). Si falta la
competencia, cae todo el acto que el derecho privado pueda haber cohonestado. Ello señala sin
lugar a dudas la prevalencia que en estos casos tiene el derecho público sobre el derecho privado en
la regulación del acto. La competencia se presenta como uma condición previa y necesaria para
poder hablar de acto; la competencia hace pues a la existencia misma del acto. Es posible advertir
fácilmente que si el derecho privado no llegara a sostener jurídicamente al objeto de un acto dictado
por un órgano público, la juridicidad del mismo puede todavía surgir del derecho público; pero que si
el derecho público no sostiene la conformidad a derecho de la competencia ejercida, no puede el
derecho privado socorrer la validez del acto” (GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho
Administrativo. Tomo 3 – El Acto Administrativo. 8. ed. Buenos Aires: F.D.A., 2004, p. II-29 – II-30).
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seja materialmente atrelada às disposições justrabalhistas (tradicionalmente encaradas como sendo de direito privado), as
“partes contratantes revelam como peculiaridades formais tanto
a posição assumida pela entidade patronal dentro da estrutura
da Administração Pública, como o papel desempenhado pelo
empregado no exercício da sua função laboral”21.
Assim, embora no Direito do Trabalho seja prevalecente a
autonomia da vontade, como classicamente se concebe quando
se aborda o direito privado, essa autonomia não vigora, para o
empregador estatal, na contratação trabalhista efetuada pela
Administração Pública, não sendo possível conceber, pois, a
existência de poder potestativo para admitir, transferir ou despedir abusivamente o empregado estatal 22. Deve o administrador público, portanto, estar submetido aos princípios constitucionais da Administração Pública e aos fundamentos do Estado Democrático de Direito, dentre os quais se apresenta a vedação à arbitrariedade.
Consigne-se, ainda, que essas afirmações são aplicáveis
tanto às entidades estatais de direito público (União, Estado,
Distrito Federal, autarquias e fundações públicas) quanto às
entidades de direito privado (empresas públicas e sociedades
de economia mista), afinal todas elas ingressam no conceito de
entidade estatal. Tem-se, pois, que, em qualquer caso, a prática de decisões estatais eivadas de ilegalidade e/ou abuso de
poder em face do empregado estatal, conquanto reflita uma
situação contratual de um ramo do direito privado (o Direito do
21
22
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TEIXEIRA, Sergio Torres. Proteção à relação de emprego. São Paulo: LTr, 1998, p. 326.
“[...] o Estado não se transforma e nem pode se transformar em empregador comum pelo fato de
contratar pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Tal opção não afasta a incidência de
princípios e regras constitucionais aplicáveis onde se manifestar o exercício de função
administrativa. O poder potestativo, como concebido no direito do trabalho, não cabe onde
comanda a denominada relação de administração. O administrador público, na condição de
gestor da res publica, não detém liberdade para agir de acordo com a sua vontade que, aliás, é
irrelevante no que atine aos empregados públicos, pois estes são servidores do Estado e não da
pessoa do administrador público, como ocorreria numa relação de natureza privada. Não há que
se falar, portanto, em poder potestativo do empregador, já que tal figura somente existe (e dentro
de limites razoáveis) no âmbito de aplicação da norma trabalhista em sua pureza de conteúdo, o
que significa dizer que, no sítio de um regime híbrido, a hipótese jamais ocorre” (FREITAS. Ney
José de. Dispensa de Empregado Público e o Princípio da Motivação. Curitiba: Juruá Editores,
2002, p. 133).
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Trabalho), é ato administrativo, já que devem estar previstos
todos os requisitos formais “publicísticos” para tanto, independentemente de o seu objeto ser caracterizado como “privado”.
No que concerne às pessoas estatais de direito privado,
empresas públicas e sociedades de economia mista referidas
no art. 173 da Constituição, estas também são classificadas
como “privadas” em razão do seu objeto (exploração de atividade econômica), e não quanto às demais formalidades estruturais e operacionais próprias do direito público. Daí porque
também praticam ato administrativo quando admitem (inclusive – e principalmente – quanto aos atos relacionados ao concurso público), transferem (cabendo ressaltar que mesmo na
esfera “puramente privada” os atos de transferência do empregado não podem ser abusivos, já que imprescindível a real necessidade do serviço para essa providência, nos termos do art.
469 § 1º da CLT), despedem (sendo inconcebível a mera dispensa imotivada dos empregados estatais diante dos princípios
constitucionais da Administração Pública, bem como à vista
da consagração constitucional do Estado Democrático de Direito, que veda qualquer prática estatal arbitrária23) ou, de
qualquer forma, violam indevidamente, por meio de decisões
estatais, os direitos desses empregados.
Quanto às empresas estatais que prestam serviço público
(art. 175 da Constituição), a essas devem ser aplicadas as
mesmas considerações. Perceba-se que nessa situação a exi-

23

Não é essa a orientação pacificada na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, conforme se
verifica pela Orientação Jurisprudencial n. 247 da SDI-1: “SERVIDOR PÚBLICO. CELETISTA
CONCURSADO. DESPEDIDA IMOTIVADA. EMPRESA PÚBLICA OU SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA. POSSIBILIDADE. 1. A despedida de empregados de empresa pública e de sociedade de
economia mista, mesmo admitidos por concurso público, independe de ato motivado para sua
validade. 2. A validade do ato de despedida do empregado da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (ECT) está condicionada à motivação, por gozar a empresa do mesmo tratamento
destinado à Fazenda Pública em relação à imunidade tributária e à execução por precatório, além
das prerrogativas de foro, prazos e custas processuais”. Essa formulação foi analisada e
devidamente criticada em outro escrito do autor deste texto. Para tanto, conferir: LIMA FILHO,
Cláudio Dias. Inexistência de Estabilidade e a Confusão Jurisprudencial Formada em Torno da
Dispensa do Empregado Público Concursado. Revista Trabalhista Direito e Processo, v. 33, p. 126143, jan./mar. 2010.
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gência de vinculação ao direito público é ainda mais realçada
quando em comparação com as entidades estatais exploradoras de atividade econômica. Isto porque a prestação de serviço
público é uma satisfação à sociedade que deve ser cumprida
diretamente pelo Estado. Como o serviço público prestado pelo
Estado não ingressa no mercado concorrencial, não há porque
disciplinar os atos administrativos dessas empresas como sendo “ato privado”. Não por acaso, já há vozes na doutrina que
pugnam pelo reconhecimento da personalidade jurídica de direito público a essas entidades prestadoras de serviço público,
que somente seriam caracterizadas como de “direito privado” a
partir de uma “ficção jurídica”24.
Vê-se, pois, que o regramento a respeito do assunto é homogêneo, não distinguindo entre empregador estatal “público”
ou “privado”, para fins de caracterização da “autoridade pública” que poderia figurar como coatora.

6. Conclusão
Assim, em relação a qualquer dos empregadores estatais,
sejam eles “de direito público” ou “de direito privado”, as decisões administrativas eivadas de ilegalidade e/ou de abuso de
poder podem – e devem – ser impugnadas por mandado de segurança, impetrável na Justiça do Trabalho, devendo ser tida
como anacrônica a ideia de que essas práticas são meros “atos
de gestão”. Como se constatou, a ideia do “ato de gestão” contraposta à noção de “ato de império” decorre de uma realidade
administrativa sepultada definitivamente no ordenamento ju24
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“[...] na interpretação do texto constitucional avulta esse aspecto: a Constituição somente prevê a
existência de empresas públicas ou sociedades de economia mista gerindo atividades econômicas
simples, não assim explorando serviços públicos industriais ou comerciais. Dito de outra forma, o
legislador constituinte não acolheu a constituição de empresas públicas ou sociedades de economia
mista para a exploração de serviços públicos industriais ou comerciais como sendo algo natural ao
sistema orgânico da Administração Pública. [...] Conclui-se, pois, que, quando o legislador ordinário
cria uma empresa pública (lato sensu) para gerir serviço público industrial ou comercial diante do
texto constitucional brasileiro, ele comete uma impropriedade jurídica flagrante, devendo então a
personalização privada que a lei correspondente operar ser tomada por simulação jurídica” (MUKAI,
Toshio. O direito administrativo e os regimes jurídicos das empresas estatais. 2. ed. Belo Horizonte:
Fórum, 2004, p. 260). No mesmo sentido: DELLAGNEZZE, René. Empresa Pública. Taubaté:
Cabral, 2004, p. 165-168.
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rídico brasileiro, seja em face da amplitude da garantia fundamental do mandado de segurança, seja porque, em relação
aos seus empregados, o Estado jamais dispõe da mesma “liberdade gestora” que se atribui classicamente ao empregador
privado comum. É dizer: as decisões estatais direcionadas aos
empregados públicos decorrem do exercício de uma função
administrativa. E, assim sendo, são caracterizadas como “ato
de autoridade pública” para fins de impetração do mandado de
segurança na Justiça do Trabalho.
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MEDIAÇÃO DE CONFLITOS E
RELAÇÕES DE TRABALHO
Isa Simões1
Rita Lelis2

1. Raízes culturais e históricas da mediação de
conflitos
Dos chineses à época de Confúcio, dos Moots das tribos
africanas (reuniões públicas ou privadas com objetivo de buscar soluções para problemas individuais ou comuns), das pregações do apóstolo Paulo em Carta aos Coríntios, onde conclama as congregações a se afastarem dos tribunais e resolverem as contendas no âmbito privado, até o surgimento do Center for Dispute Resolution, em Londres, que reuniu todas as
experiências e pesquisas com métodos alternativos no Reino
Unido, muitos são os exemplos que podem ser narrados para
ilustrar a busca de solução de disputas fora dos tribunais, de
forma sigilosa, ágil e sem ganhadores.
Diversos grupos étnicos usam sistemas próprios de resolução de disputas (arbitragem e mediação), como meio de preservar seus valores éticos e costumes.
Após a consolidação, nos anos 80, das ADR nos Estados
Unidos, houve uma grande expansão em direção à Europa e
demais países da América, inclusive da América do Sul, da
Ásia e Oriente Médio, Oceania e África.
Com muita propriedade em Teoria e Prática da Mediação de
Conflitos, Maria de Nazareth Serpa3 ressalta que
Alternativa para solucionar disputas não é novidade. Talvez seja
1
2
3

Auditora fiscal do Trabalho, mediadora pública, superintendente da Superintendência Regional do
Trabalho na Bahia. isamlcs@hotmail.com.
Bacharel em direito, ex-dirigente sindical, coordenadora do curso de pós-graduação em “Resolução
Alternativa de Conflitos”, em instalação na Universidade Católica do Salvador. ritalelis@uol.com.br.
SERPA, M. Nazareth. Teoria e prática da mediação de conflitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999.
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moderno chamar de alternativa o que, em todos os tempos e lugares,
foram maneiras cotidianas e imediatas de resolver problemas entre
as pessoas [...] ADR (Alternativa para Solução de Disputas) não é
panaceia do século XX. É a institucionalização do que vem sendo
feito desestruturada e informalmente, em matéria de solução de disputas em todos os séculos.

2. Evolução dos modos alternativos de resolução
de conflitos no Brasil
Sobre tentativas de normatização das formas alternativas
de resolução de conflito no Brasil, sabe-se que a mais antiga
ocorreu através do Decreto nº 1.637, de 5 de janeiro de 1907,
que, em seu artigo 8º, previa os Conselhos Permanentes de
Conciliação e Arbitragem. Depois de tentativas que não lograram êxito, em 1939 as Juntas de Conciliação e Julgamento
tornaram-se órgãos da Justiça do Trabalho.
Apesar da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de 1o
de maio de 1943, ter dado caráter obrigatório à negociação coletiva, as formas para a solução direta dos conflitos trabalhistas, especialmente no que diz respeito à sua composição, não
evoluíram. A forte intervenção estatal fez frutificar uma cultura fundada no conflito, na qual os ganhos só seriam obtidos
após processos duradouros e onerosos.
O Decreto-Lei nº 229 de 28 de fevereiro de 1967 alterou o
artigo 616 da CLT.
Estabelecendo as primeiras atividades mediadoras do Ministério do Trabalho, prevê a obrigatoriedade da tentativa de
negociação na instância administrativa, para a solução do conflito coletivo antes da instauração do dissídio.
Após a publicação das portarias MTb nº 3097 e 3122, de
1988, que disciplinaram os procedimentos para a composição
dos conflitos individuais e coletivos do trabalho, a Secretaria
de Relações do Trabalho publicou os manuais de Mediação de
Conflitos Individuais e do Mediador, importantes na introdução e consolidação da Mediação Pública como instrumento de
harmonização das relações de trabalho.
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A mediação em negociação coletiva foi regulamentada pelo
Decreto nº 1.572, de 28 de julho de 1995, cabendo ao MTE a
infraestrutura técnico-administrativa para o exercício de atividade destinada a conduzir os atores sociais envolvidos no
mundo do trabalho a regular suas relações de trabalho, de
forma harmoniosa e autônoma. Neste mesmo ano, foi publicada a Lei nº 9.099, que instituiu os juizados especiais. No ano
seguinte, a Lei nº 9.307 regulamentou a Arbitragem no Brasil.
É neste período que se dá a primeira tentativa de se institucionalizar no Brasil a Mediação como método de resolução
consensual de conflitos, com a apresentação do projeto nº
4.827, de 1998, da Deputada Zulaiê Cobra, atualmente em
tramitação. Já aprovado pela Câmara Federal, sofreu alterações e fusões com o Anteprojeto de Lei do Instituto Brasileiro
de Direito Processual e Escola Nacional da Magistratura.
Apesar da pouca tradição do Brasil na mediação alternativa de conflitos, esse instituto vem sendo utilizado tanto no
âmbito público – Juntas de Conciliação, Juizados Especiais,
experiências de iniciativa dos Tribunais de Justiça – como no
âmbito privado – Lei de Arbitragem, Núcleos de Mediação Social implementados por organizações não-governamentais. Este conjunto de experiências pôde contribuir para a elaboração
do Manual de Mediação Judicial4, recentemente lançado pelo
Ministério da Justiça, através da Secretaria de Reforma do Judiciário, cujo principal objetivo é o de disseminar o conhecimento e a prática de técnicas de mediação e conciliação judicial.
Conforme palavras do Secretário Rogério Favreto, pretendese apresentar “[...] aos magistrados e demais gestores públicos
importante instrumento de estabilização de políticas públicas
na área de mediação judicial; (o manual) [...] propiciará condições para a formação de um novo paradigma voltado à pacificação social [...]”

4

AZEVEDO, André Gomma de (Org.). Manual de mediação judicial. Brasília: Ministério da Justiça,
2009.
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3. Mediação – técnica auxiliar da negociação
coletiva
Com o advento da Lei no 10.101, de 19 de dezembro de
2000, que dispôs sobre a participação de trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa, e da Lei no 10.192, de 2 de
fevereiro de 2001, que regulamentou medidas complementares
ao Plano Real, a mediação na negociação coletiva inseriu-se
definitivamente no ordenamento jurídico brasileiro.
No Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) o exercício de
mediação vem sendo desempenhado através de mesasredondas conduzidas pelos mediadores públicos nas suas instâncias regionais, prestigiando-se, assim, a negociação como
via preferencial de solução dos conflitos inerentes ao mundo
do trabalho. Esta prática vem proporcionando a expansão do
número de instrumentos normativos: convenções e acordos
coletivos.
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estabelece
em duas de suas convenções – 98 e 154 – diretrizes para o fortalecimento da mediação em negociações coletivas, recomendando a adoção de mecanismos de negociação voluntária entre, de um lado, empregadores ou organizações de empregadores e, de outro, organizações de trabalhadores.
Para a OIT, a negociação coletiva cumpre função social,
econômica e jurídica, uma vez que permite às decisões negociadas flexibilidade em relação ao processo legislativo, adaptando-se ao processo produtivo com atendimento a especificidades da economia regional.
Na atualidade, em razão da criação de novos institutos
(contrato por prazo determinado, banco de horas, comissões
de conciliação prévia etc.), as entidades sindicais vêm buscando, cada vez mais, novas formas autocompositivas para os
conflitos coletivos.

4. Principais conceitos
a) O conflito
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Segundo Maria de Nazareth Serpa5 – há diversas concepções sobre o conflito, porém, o que caracteriza todas elas “é a
existência de um estado de tensão que ocorre quando dois
agentes, movidos pela força de seus interesses, procuram reciprocamente se fazer prevalecer; ocorre quando existe incompatibilidade de interesses e é próprio da natureza dialética do
homem.”
O conflito perpassa por todas as relações humanas e pode
contribuir positivamente para o crescimento pessoal, profissional e organizacional, quando conduzido com técnicas adequadas. É ainda um instrumento de conhecimento, amadurecimento e aproximação dos seres humanos, podendo impulsionar alterações quando à responsabilidade e à ética profissional.
b) Métodos autocompositivos de resolução de disputas
Os métodos autocompositivos, diferentemente dos procedimentos judiciais, são definidos pela forma através da qual os
terceiros participam das suas soluções: estas devem ser apenas suscitadas, e não impostas. As partes precisam ter disposição para solucionar o problema e aceitar um terceiro participante que as assista. É fundamental que acreditem no poder
de decisão a respeito de suas próprias vidas.
Os principais métodos autocompositivos são:
I. Negociação – alternativa de solução de conflitos, na
qual as partes ou seus representantes procuram resolver uma disputa, sem intervenção de terceiros
II. Conciliação – trata-se da intervenção de um terceiro
(conciliador), com a função de estabelecer a comunicação entre as partes, para levá-las a um entendimento, através da identificação do problema e possíveis soluções
III. Arbitragem – técnica através da qual as partes submetem a um terceiro (árbitro) o poder de apresentar decisão através de uma sentença, não sujeita à homo5

SERPA, M. Nazareth. Teoria e prática da mediação de conflitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999.
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logação ou recurso no judiciário
IV. Mediação – processo de negociação assistido por um
terceiro (mediador), escolhido pelas partes, com a finalidade de possibilitar a solução de um conflito.
c) Mediação – princípios e benefícios
A mediação acontece quando se pretende cessar o clima de
conflito que surgiu entre duas partes, para que elas mesmas o
resolvam, com a ajuda de um facilitador imparcial – o mediador.
São princípios da mediação, sem os quais o processo não
se concretiza:
o
autonomia da vontade (voluntariedade)
o
não-adversidade (ambas as partes saem da situação
conflitiva como ganhadores)
o
confiabilidade (presença de um terceiro neutro e imparcial)
o
informalidade (procedimentos são estabelecidos pelas
partes)
o
autonomia na decisão final (as partes resolvem por si
próprias o conflito instalado)
A mediação oferece benefícios em relação ao processo contencioso:
o
celeridade (a informalidade do processo permite que seja resolvido em curto prazo)
o
voluntariedade (as pessoas têm autonomia para decidir
o procedimento adequado)
o
efetividade (não há ganhadores ou perdedores)
o
baixo custo
o
sigilo
A mediação é um instrumento de TRANSFORMAÇÃO no
comportamento e nas relações entre os conflitantes. Essas
mudanças podem melhorar o nível de compreensão e o fortalecimento da comunicação entre as pessoas. Consequentemente,
elas aprendem a autoadministrar, de forma pacífica, os conflitos interpessoais que surgirem da vida em sociedade. Esses
novos comportamentos estimulam a solidariedade e a autode-
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terminação das comunidades.
A mediação de conflitos é utilizada também de forma preventiva, para evitar que conflitos não graves culminem em tragédias. As pessoas treinadas em mediação adquirem a capacidade de perceber tais situações, sendo capazes de intervir, se
necessário.
A prática social da mediação educa, facilita, induz os cidadãos a tomarem decisões por si, assumindo responsabilidades
por elas; é um excelente instrumento para o aprendizado da
cidadania e, consequentemente, para a promoção da paz.
Os diversos objetivos e princípios da mediação proporcionaram o surgimento de uma modalidade que se convencionou
chamar de Comunitária, Popular ou Social.

5. Mediação comunitária
A Constituição Federal de 1988 ampliou os direitos coletivos e difusos, possibilitando a conquista de maior espaço para
o exercício da cidadania. Para a consecução destes objetivos, é
fundamental que o maior número possível de pessoas tenha
acesso à Justiça.
O aparelhamento do Poder Judiciário não foi suficiente para suprir a expansão da demanda decorrente das transformações preconizadas pela Carta Magna. Contudo, o Judiciário
brasileiro vem acompanhando as reformas adotadas por outros países, [...] além de (apresentar) várias propostas no sentido de aprimorar a eficácia e o funcionamento do Judiciário,
[...] [através da] implantação dos mecanismos alternativos de
resolução de conflitos, como instrumento de ampliação do
acesso à Justiça, para uma parte expressiva da população, e
como uma alternativa à morosidade do sistema jurídico tradicional6.
Paralelamente à normatização sobre as ADR, surgem no
Brasil movimentos e experiências em uma modalidade de me6

AMARAL, Márcia Terezinha Gomes. O direito de acesso a justiça e a mediação. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2009.
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diação que se denomina Comunitária, Social ou Popular. Governo e sociedade civil criam núcleos de mediação e passam a
capacitar pessoas da própria comunidade para exercerem o
papel de mediadores, objetivando a harmonização das comunidades mais pobres, ampliando seu acesso à justiça.
Experiências exitosas estão sendo desenvolvidas em diversos estados da Federação, tais como Bahia, São Paulo, Ceará,
Rio de Janeiro, Santa Catarina e Distrito Federal. Todas elas
têm como objetivo a solução e prevenção dos conflitos, a conscientização do cidadão sobre os seus direitos e a implantação
de uma cultura de paz.
No âmbito público, destacam-se os projetos implantados
pela Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) e pelo
Tribunal de Justiça do Distrito Federal (DF), que criou o projeto Justiça Comunitária, no ano 2.000, em parceria com diversos atores sociais. Entre eles, o Ministério Público do DF, a
Defensoria Pública do DF, Ordem dos Advogados do Brasil –
seção DF e a Faculdade de Direito da Universidade de Brasília,
em convênio com a SEDH, cujo objetivo principal é estimular a
comunidade a desenvolver mecanismos próprios de resolução
de litígios.
Em 2002, o TJ DF criou o programa de estímulo à Mediação, e em 2007 foi criado o Centro de Resolução Não Adversarial de Conflitos – CRNC, com a competência de coordenar todas as ações relativas ao processo de Mediação no âmbito do
tribunal. Além das ações de Mediação, selecionam e preparam
pessoas das próprias comunidades para exercerem a atividade
de Mediador. Dados estatísticos apontam que o número de
acordos obtidos nos centros citados vem aumentando, proporcionando a diminuição da pauta do judiciário local.
Dentre as organizações não governamentais que vêm atuando em mediação, duas se destacam e cada uma delas atua
de forma peculiar.
A ONG Viva Rio, sediada na cidade do Rio de Janeiro, mantém o Balcão de Direitos, cuja principal atividade é prestar informações simplificadas informações sobre direitos e deveres,

120

Revista do Ministério Público do Trabalho na Bahia – nº 5 – 2015

através da orientação jurídica, da educação legal e da produção de métodos alternativos de resolução de conflito. O Balcão
está disseminado em diversos redutos carentes de acesso à
justiça, tais como favelas, quilombolas, prisões, junto a trabalhadores rurais e aldeias. Extrapolando fronteiras, chegou à
Floresta Amazônica. E, para atuarem nos balcões, moradores
da comunidade são capacitados em projetos próprios.
Na Bahia, a organização “Juspopuli Escritório de Direitos
Humanos” tem como objetivo a construção de uma cultura de
direitos humanos, promovendo meios para o fortalecimento da
cidadania. Além de orientações jurídicas, atua na capacitação
de mediadores populares e oferece cursos de mediação de conflito, utilizando pela primeira vez a terminologia Mediação Popular. A organização propiciou a implantação de Escritórios
Populares de Mediação – primeiramente em bairros periféricos
de Salvador e, posteriormente, em cidades do interior.
O reconhecimento de autores consagrados como Boaventura Souza Santos e Luiz Alberto Warat e a parceria de organismos tais como UNICEF, Secretaria de Direitos Humanos (Ministério da Justiça), Petrobras, instâncias públicas municipais
e estaduais demonstram que o instituto da Mediação Pública,
nos moldes preconizados pela organização baiana, vem obtendo reconhecimento como um dos mais importantes instrumentos para a democratização do acesso à justiça, para o fortalecimento da autonomia das pessoas dentro de suas comunidades e, consequentemente, para a implantação da tão necessária cultura de paz.

6. Mediação comunitária e as novas relações no
mundo do trabalho
Embora as peculiaridades da Justiça Trabalhista – tais
como a existência de modelos próprios e a indisponibilidade de
direitos – dificultem a utilização da mediação nas relações entre empregador e empregado, a realidade de novas relações do
trabalho nas comunidades periféricas clama pelo aprofundaRevista do Ministério Público do Trabalho na Bahia - nº 5 - 2015
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mento da discussão sobre a aplicação de meios alternativos
eficientes, que possam contemplar esta realidade.
Essa relação, na maioria das vezes, se estabelece entre
“iguais”: há fragilidade na constituição da empresa – informal,
familiar, desorganizada; o empregado não tem carteira assinada, nem condições dignas, não contribui para a seguridade
social, prejudicando o seu futuro. Também proliferam cooperativas de trabalho e a “prestação de serviços” além do autoemprego, que muitas vezes mascara um subemprego (exemplo
desta prática são os camelôs que trabalham para terceiros,
como se fosse para si próprios).
Estudos da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas –
FIPE sobre a composição do mercado informal do trabalho
conceituam o processo de informalidade (decorrente das transformações estruturais mundiais na produção e no emprego),
como a destruição, adaptação e redefinição do conjunto de instituições, normas e regras que envolvem as relações entre as
empresas, os processos de produção, as formas de inserção e
relações do trabalho e os conteúdos das ocupações.
Esta nova configuração clama por um reordenamento nas
formas de realização da justiça, considerado um direito social
básico. Em outros países, as ADR vêm exercendo esse papel.
No Brasil, são poucos os normativos que disseminam e estabelecem as ADR como instrumento de justiça acessível às mais
diversas camadas da população.
Segundo Luis Alberto Warat7, a Mediação deve e pode ser
utilizada nas situações em que uma das partes ostenta conflitos de “ódio, amor e dor”.
A nova tipologia das relações no mundo do trabalho propicia esse tipo de conflito, principalmente nas comunidades periféricas, nas quais as relações do trabalham são informais e
íntimas, acarretando “sentimentos” que precisam ser resgatados e recompostos de forma ágil, simples e imediata. A partici-

7
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pação de mediadores comunitários, conhecedores da realidade
e com credibilidade entre os conflitantes é necessária para a
consecução dos objetivos desse tipo de mediação.
É fundamental, portanto, que se discuta com profundidade
a inserção da mediação no mundo do trabalho. Os núcleos de
mediação teriam seu papel ampliado: além da solução de controvérsias peculiares à nova ordem estabelecida nas relações
entre empregados e empregadores, atuariam com mais intensidade na disseminação de informações e orientações para a
requalificação dessas relações ditas “precárias”.
A consecução dos objetivos propostos por esses núcleos
para a implantação da chamada “cultura de paz” só ocorrerá
quando se vislumbrar o eixo de sustentação da vida do homem
e da mulher – no trabalho.
Gonzaguinha deixou a canção “[...] e sem o seu trabalho, o
homem não tem honra e sem a sua honra, se morre e se mata”
(letra da canção Guerreiro Menino - Gonzaguinha).
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O AUMENTO DA IMIGRAÇÃO DE
BRASILEIROS PARA PORTUGAL
NOS DIAS ATUAIS E OS SEUS
REFLEXOS JURÍDICOS
Jairo Lins de Albuquerque Sento-Sé (*)
1. Introdução 2. Motivos ensejadores da emigração de brasileiros
para Portugal 3. A primeira vaga ou primeira corrente migratória
4. A segunda corrente ou segunda vaga migratória 5. A imigração
de mulheres brasileiras para Portugal 5.1. Uma breve análise comparativa com a imigração para os EUA 5.2. Dos diversos projetos de
imigração feminina 5.3. O estereótipo da prostituição 6. O trabalhador imigrante e os fatores de risco relacionados ao trabalho 7. Conclusões 8. Referências consultadas.

1. Introdução
Tem se tornado cada vez mais comum a ocorrência de migração1, que tem abarcado um número mais expressivo de
pessoas em todo o mundo. As razões para que esse fato aconteça com mais frequência são as mais diversas possíveis, embora todas as pessoas envolvidas tenham em comum, quase
sempre, a busca por uma melhor qualidade de vida. Dados
estatísticos apontam que, na atualidade, existam cerca de 170
milhões de migrantes legais no mundo2, aqui incluídos trabalhadores, refugiados etc. Apenas para ilustrar, aproximadamente meio milhão de pessoas se instalam na Europa por ano.
(*) Titular da Cadeira nº 02 da Academia de Letras Jurídicas da Bahia. Procurador Regional do Trabalho
lotado na Quinta Região (BA). Professor Assistente do Departamento de Direito Privado da
Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (UFBa). Professor Assistente da Faculdade
de Direito da Universidade Católica do Salvador (UCSal). Mestre em Direito Econômico pela UFBa.
1 A palavra migração, segundo o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, pág. 1133, significa
a “passagem de um país para outro (falando-se de um povo ou de uma grande multidão)”. Divide-se
em imigração e emigração, que seriam, respectivamente, a entrada e a saída de um país para
outro.
2
MENDES, J. M., A Europa e os migrantes na viragem do século, p. 1.
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No Velho Continente se calcula que de três a quatro milhões
de pessoas se estabelecem de forma ilegal, sendo que, em todo
o mundo, estariam fixados em um total entre 30 e 40 milhões.
A tendência é o agravamento dessa realidade ante a expectativa de haver um afluxo ainda maior de pessoas desempregadas
ao mundo industrializado nas próximas décadas.
A migração poderá ou não contar com a concordância do
país destinatário. A Organização Internacional do Trabalho
(OIT) tem especial preocupação com o fenômeno da migração.
A suas Convenções nº 97 e nº 143 visam proporcionar aos países com perfil de imigração e de emigração os meios para gerir
os fluxos migratórios e assegurar uma proteção adequada a
esse grupo de trabalhadores que, muitas vezes, se encontra
vulnerável à exploração, ao trabalho forçado e à violação aos
direitos humanos3.
A partir do final do século passado, percebeu-se um
crescente aumento do movimento migratório de brasileiros para diversos países do planeta, notadamente aqueles considerados como “desenvolvidos”, “centrais” ou “do Primeiro Mundo”.
Tornou-se frequente a notícia de brasileiros buscando nova
perspectiva de vida em países da Europa, Ásia e América do
Norte, onde as oportunidades de emprego e mesmo de obtenção de uma melhor qualidade de vida funcionavam como estímulo para o ingresso nessa grande aventura. Por outro lado,
circunstâncias de natureza histórica conduziram à fixação
dessa preferência, já que, em regra, os países escolhidos são
os dos estrangeiros que, no início do século passado, decidiram imigrar apara o Brasil, quando havia uma grande oferta
de trabalho, particularmente no setor agropecuário, decorrente
do fim da escravidão. Nessa linha, os países que recebem o
maior número de brasileiros são Espanha, Itália, Alemanha e
Japão.
Além dos países antes mencionados, Portugal surge com
especial destaque nesse cenário. Com efeito, a nação lusitana
3
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tem sido um dos alvos preferidos dos nossos emigrantes nas
últimas décadas. Embora historicamente fosse identificado
como fornecedor de mão-de-obra, isto se modificou mais recentemente, visto que milhares de brasileiros têm procurado
encontrar um porto seguro naquelas plagas.
A imigração de brasileiros para Portugal é o tema central
desse trabalho, que iremos começar a examinar a partir de
agora.

2. Motivos ensejadores da emigração de
brasileiros para Portugal
A chegada de pessoas de outros países para buscar melhor
sorte na Europa Ocidental é um fato que passou a ter um contorno de grande impacto para o Velho Continente. Apenas nos
últimos vinte anos do século passado, recebeu cerca de 18 milhões de imigrantes.
Portugal foi um dos países que tem acolhido – ainda que
não de forma completamente desejada – uma grande parte
desse universo de imigrantes. De fato, após o seu ingresso na
União Europeia, em 1º de janeiro de 1986, o país ibérico começou a vivenciar um crescente desenvolvimento nos últimos
anos. A adoção da moeda única e o fim das fronteiras dentro
do continente facilitavam a mobilidade interna e a possibilidade de busca de uma vaga laboral em outra nação europeia. Ao
lado disso, foram injetados milhões de euros no país, o que
contribuiu sobremaneira para a dinâmica da economia portuguesa. Expressiva quantidade de obras públicas de infraestrutura (construção de grandes autoestradas, hidrelétricas, pontes e viadutos) foram marcas presentes a partir de então,
acompanhadas de uma forte expansão do consumo – graças
ao aumento da oferta de vagas no mercado de trabalho e à facilidade de acesso ao crédito – e de uma maior qualificação da
população jovem do país. Por seu turno, Portugal – como toda
a Europa Ocidental, de forma geral – era um país envelhecido,
composto de uma população de faixa etária avançada e com
Revista do Ministério Público do Trabalho na Bahia - nº 5 - 2015
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baixos índices de natalidade, o que sinalizava a efetiva necessidade de trabalhadores estrangeiros para atender a crescente
demanda advinda do crescente setor produtivo. Todos esses
fatores fizeram com que Portugal se tornasse um foco de interesse dos imigrantes, que viam nessa providência uma forma
de reconstruir o seu futuro. Só para se ter uma ideia desse
aumento, até 1980 havia 50.750 imigrantes residentes legais
no país e esse número aumentou para 235.627 pessoas em
20024.
A celebração do Acordo de Schengen também cumpriu papel relevante nesse crescente aumento da imigração. Esse tratado, cuja respectiva Convenção de Aplicação é datada de
março de 1995, implicou na abolição dos controles nas fronteiras internas dos Estados signatários, todos eles membros da
União Europeia, do qual Portugal é também subscritor. Esse
instrumento de caráter internacional permitiu a implantação
do regime de livre circulação de pessoas, já que eliminou a necessidade de conferência de documentos (passaportes, vistos
etc.) no momento de ingresso de um para outro dos países celebrantes desse tratado. Essa nova regra criou uma situação
favorável para a imigração, principalmente se compararmos
com a realidade normativa anterior, já que estimula potenciais
imigrantes, uma vez dentro do chamado espaço Shengen, a se
deslocar internamente no continente europeu e, assim, buscar
melhor sorte num outro dos seus Estados membros, caso a
primeira experiência não tenha sido bem sucedida.
Só para se entender melhor a matéria, esse pormenor faz
com que o acesso a Portugal a partir do leste europeu esteja
dependente do controle fronteiriço feito na Hungria ou na fronteira entre a Polônia e a Ucrânia, tornando irrelevante e sem
qualquer utilidade a ligação geográfica lusitana com a Espanha. Aliás, após o desmoronamento do Muro de Berlim e a conhecida crise financeira enfrentada por todos os países da antes chamada Cortina de Ferro, surgiu um grande boom migra4
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tório para a Europa Ocidental, facilitado pela vigência do referido tratado.
Até meados dos anos 90, a maior parte dos imigrantes lusitanos era constituída de pessoas africanas com língua oficial
portuguesa (PALOP), ou seja, provenientes de países do continente africano que foram colonizados por Portugal. Esse fluxo
migratório contemporâneo se iniciou no final da década de 60
e no começo dos anos 70, com a chegada de grande quantidade de trabalhadores cabo-verdianos, e que foi sucedida pela
vinda, de maneira continuada, de outros milhares de africanos, durante o período da descolonização, até o final da década de 70, de países como Angola, Guiné-Bissau e São Tomé
Príncipe. A partir dos anos 80 houve uma diversificação em tal
perfil, com a presença maior de chineses e indianos, e, posteriormente, já no início do século XXI, com um significativo
número de estrangeiros provenientes da Europa do Leste, como ucranianos, moldavos, romenos e russos.
Por outro lado, também cresceu consideravelmente o número de brasileiros que emigraram para Portugal nos últimos
tempos. No começo do século passado o Brasil recebeu grande
número de imigrantes europeus, inclusive portugueses, para
dar vazão à excedente oferta de vagas no mercado laboral nacional decorrente do fim da escravidão. Essa “onda migratória”
inverteu o seu trajeto de maneira bem visível, motivada pela
globalização, reestruturação produtiva e a flexibilização das
relações de trabalho. De início houve uma imigração seletiva
de profissionais qualificados em face da carência existente em
Portugal (como dentistas, peritos de marketing, de informática
etc.), que é identificada até meados dos anos 80, passando para um fluxo significativo de imigrantes laborais nos diversos
setores da atividade econômica, principalmente de jovens, inclusive em trabalhos precários ou mal pagos 5, muitas vezes de
natureza informal, o que ocorreu nos finais dos anos 90 e
princípios do presente século. Hoje em dia, o Brasil é o país
5

PEIXOTO, J., Imigração e mercado de trabalho em Portugal: investigação e tendências recentes, p.
20.
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que possui a maior quantidade de imigrantes naquele país,
correspondendo a mais de 90% dos imigrantes sul-americanos
e constituindo-se em 1% do total da população lusitana. Este é
um dado tão marcante que entre 1986 e 2003 a quantidade de
brasileiros aumentou quase nove vezes em Portugal, chamando a atenção o fato de que a sua percentagem entre os estrangeiros regulares passou de menos de 9% para aproximadamente 15%, que representa um crescimento bastante significativo em apenas dezessete anos6.
Um aspecto que merece análise é de onde provém a maioria dos imigrantes brasileiros. A maior parte deles vem dos
principais Estados brasileiros (São Paulo, Minas Gerais e Rio
de Janeiro), o que pode causar alguma estranheza. Embora
sejam os Estados mais ricos do Brasil, são os que comportam
o maior grau de desigualdade da população, pois concentram,
ao mesmo tempo, as pessoas de mais alto poder aquisitivo e,
de igual modo, um altíssimo número de pessoas pobres e que
vivem nas favelas e periferias das grandes cidades. São áreas
em que se identifica um desajuste entre as oportunidades econômicas e a estrutura de empregos. Contudo, por serem os
Estados de maior grau de desenvolvimento, são os que proporcionam maior acesso à educação e informação. Mais recentemente, entretanto, tem se ampliado o número de imigrantes
também oriundos de outros Estados, como Bahia, Paraná, Espírito Santo, Goiás e Pernambuco, não só das grandes cidades
como também de pequenas e médias cidades do interior, onde
tem crescido o acesso à informação e à educação. Isto nos
permite concluir que a opção pela emigração vai contagiando
novos contingentes e camadas sociais da população brasileira.
Outro dado importante se refere à destinação desses imigrantes brasileiros. Eles têm se fixado, quase exclusivamente,
nas áreas urbanas. A região de Lisboa concentra quase dois
terços dos estrangeiros em situação legal, tendo recebido cerca
de 60% das solicitações para obtenção de visto de residência
6
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apresentadas em 1996. Essas informações coincidem com os
dados levantados pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE),
de Portugal, ao efetuar o recenseamento da população portuguesa, em 2001, que implicou numa alteração substancial do
levantamento efetuado na pesquisa anterior, de 19917. A região de Lisboa e o Vale do Tejo contam com 57,1% dos imigrantes, sendo que 37,7% estão concentrados na Grande Lisboa.
Até 1991 o percentual era de 34%, dos quais 27,5% estavam
no perímetro urbano da capital nacional. O Norte do país sofre
uma redução considerável, indo de 39,6% para 21,2%. Isto
tudo se justifica, como dito, pela maior concentração dos brasileiros nos perímetros urbanos.
Diante de tais números, estudiosos buscam identificar respostas que aponte as motivações que levaram ao crescimento
desses dados. Lúcia Maria Machado Bógus elenca, dentre as
razões que vêm provocando os fluxos migratórios atualmente,
a aferição de altas taxas de desemprego nos países de onde
provêm os imigrantes, juntamente com a existência de recursos para a mobilidade e o sentimento de que os países de destino lhes reservam melhores oportunidades de vida; a presença
de uma “colônia” de imigrantes nos países de destino, o que
torna menos complicado a busca por emprego e habitação; a
disponibilidade do imigrante em realizar qualquer atividade
laboral, que a autora denomina de trabalhos “desagradáveis”
ou “sujos”, o que facilita a obtenção de emprego mesmo em
época de crise também nos países receptores; e, por último, o
papel desempenhado pelo Estado na regulação da oferta de
mão-de-obra e na elaboração de políticas migratórias. 8
A partir dessas ponderações, podemos questionar quais seriam os motivos que provocaram o aumento considerável da
imigração de brasileiros para o exterior e, de forma específica,
para Portugal.
Várias circunstâncias podem ser levadas em consideração

7
8

PEIXOTO, J.; FIGUEIREDO, A., Imigrantes brasileiros e mercado de trabalho em Portugal, p. 91.
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para justificar esse fato. O primeiro deles foi o agravamento da
crise econômica brasileira a partir da segunda metade dos
anos 70. Após o chamado período do “milagre econômico”, o
Brasil enfrentou uma fase muito difícil em sua economia, com
reflexos sociais de grande efeito na sua população. Isto implicou numa elevação dos índices de inflação, numa maior instabilidade do mercado financeiro pátrio, na maior dificuldade de
acesso a empréstimos com juros competitivos, inclusive para
aquisição da casa própria, fatos que comprometiam a conquista de condições de vida dignas para boa parte da população.
As desigualdades regionais internas eram cada vez mais gritantes, o que tornava a oferta de mão-de-obra ainda mais
abundante e provocava um consequente aumento dos índices
de desemprego.
Mesmo um grupo considerável de pessoas detentora de
qualificação profissional, portadores de diploma de nível superior e com razoável experiência no mercado de trabalho, estavam enfrentando o fantasma do reingresso ao mercado formal
de trabalho após perderem o vínculo laboral que possuíam
com os antigos patrões. Isto é apontado por alguns autores,
como João Peixoto e Alexandra Figueiredo 9, que identificam o
“caráter dual” da imigração brasileira, pois presente tanto nos
segmentos qualificados do mercado de trabalho primário (trabalhos bem remunerados e com perspectivas de carreira e supostamente maiores níveis de estabilidade) como nas vagas
indiferenciadas do mercado laboral secundário (marcado por
baixos salários, elevada instabilidade e fortes níveis de segmentação relacionados a fatores como o gênero, a idade e a
etnicidade).
Por tudo isso, essas pessoas foram em busca da realização
do sonho da independência financeira no além-mar, muitas
vezes deixando a família para trás, numa tentativa desesperada de mudar o próprio destino. Aliás, esta é uma das mais importantes faces da globalização, já que a internacionalização
9
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dos mercados de trabalho – mesmo na condição de clandestinos – estimula a migração de trabalhadores. Nessa linha eles
chegavam como turistas e deixavam expirar o prazo legal, já
que permaneciam como imigrantes ilegais, submetendo-se a
humilhações e constrangimentos em nome desse sonho, cuja
realização em sua terra de origem era possível de ser alcançado.
Outro fator relevante para a identificação desse dado é a
similitude linguística. O domínio do idioma nativo torna mais
fácil a adaptação do imigrante estrangeiro e a sua inserção social de forma menos traumática. Ao lado disso, se constitui
num fator diferencial positivo para o ingresso em certos segmentos da economia onde é necessária uma interação com o
cliente, como é o caso do setor de serviços (restaurantes, hotelarias, comércio etc.). Aliás, o conhecimento do idioma faz surgir outro estereótipo positivo do imigrante brasileiro, que é reconhecido como simpático e “boa praça”, além de muito conversador e de bom relacionamento social, o que colabora mais
ainda para o seu aproveitamento no setor terciário e, notadamente, na área hoteleira. A esse processo Beatriz Padilla denomina de etnicização do brasileiro10, já que, na sua visão, a
simpatia teria origem étnica.
Muito próximo ao elemento antedito seria a afinidade cultural e religiosa, ambas motivadas pela nossa ancestralidade.
As origens históricas do Brasil, que foi colonizado por Portugal
e, por tal razão, possui semelhanças muito claras com a sociedade portuguesa, traz à tona outro fator estimulador dessa
opção imigratória. De fato, a afinidade cultural reduz o impacto do desafio da imigração e minimiza os sérios efeitos que essa opção projeta para o imigrante, já que a convivência com
costumes semelhantes e com a mesma religião são elementos
positivos para a superação do choque inicial da vida em um
país estranho, em que o imigrante permanecerá distante da
família e amigos.
10
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Merece importante referência a implantação, pelos dois países, de uma política regulatória de imigração diferenciada em
benefício do imigrante. O bom relacionamento existente entre
os Governos de Brasil e Portugal culminou com a elaboração
de instrumentos normativos com tal teor, destacando-se o
Acordo Bilateral firmado em 11 de julho de 2003, sobre contratação recíproca de nacionais, que ficou conhecido como
“Acordo Lula”11. Esse instrumento internacional de caráter bilateral representou uma demonstração de sensibilidade e flexibilidade dos dois países, pois proporcionou a possibilidade
de regularização, com obtenção de visto de trabalho, a muitos
imigrantes brasileiros não legalizados em Portugal e aos portugueses em igual situação no Brasil. Constitui-se numa iniciativa pioneira, já que foi a primeira vez que se definiu um processo de regularização extraordinária para exclusivamente um
grupo de imigrantes, o que, inclusive, provocou reações por
parte de outras comunidades de estrangeiros que residem em
Portugal. Tamanha foi a importância desse tratado que Carlos
Vianna, presidente da Casa do Brasil de Lisboa (CBL), fundada
em janeiro de 1992, a mais importante organização nãogovernamental que atua no suporte a brasileiros naquele país,
afirmou que o aludido pacto bilateral representou um grande
passo no aprofundamento das relações fraternas entre os dois
países irmãos.12
Entidades como a CBL em Portugal têm centrado os seus
esforços em três grandes domínios de intervenção 13: o domínio
socioeconômico, que se desdobra na realização de ações de
11

Esse tratado foi celebrado durante uma visita do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva a
Portugal, em julho de 2003, tendo entrado em vigor no dia 19 de outubro do mesmo ano. De um
lado, estabelecia condições recíprocas de recrutamento e incorporação de obreiros vindos do país
signatário. Contudo, mais importante ainda, o art. 6, 1 e 2 permitiu a possibilidade de regularização a
milhares de brasileiros que se encontravam em situação laboral irregular no país lusitano, exigindo
apenas que comprovassem o seu ingresso antes de 11 de julho de 2003, registrassem um contrato
de trabalho válido e, por fim, postulassem visto de trabalho em um consulado português - o que
normalmente foi feito em Madri e Sevilha, onde estavam localizadas as agências consulares lusas
mais próximas da capital portuguesa.
12 VIANNA, C., op. cit., p. 9.
13 ALBUQUERQUE, R.; FERREIRA, L.; VIEGAS, T., O associativismo dos imigrantes em Portugal, p.
2-3.
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educação não formal (como ateliers educativos para crianças;
workshops de dança para jovens), formação profissional (que
se concretiza numa grande diversidade de cursos, estando os
mais corriqueiros integrados no âmbito da mediação cultural,
mas desenvolvendo-se também cursos de técnicas empresariais ou de amas), prestação de cuidados de saúde, melhoramento das condições dos bairros, promoção da prática desportiva, entre inúmeras outras atividades; o domínio cultural, que
se traduz na organização de atividades culturais como forma
de conservar e transmitir a identidade cultural e que, frequentemente, estão articuladas com o domínio educativo (por
exemplo, através da promoção de atividades para a conservação da língua materna); e o domínio político-legal, concretizado
em ações para a comunidade, assentes na informação sobre os
direitos e deveres dos imigrantes, e em ações para a sociedade
em geral e o Estado em particular, ao defenderem e representarem os interesses das comunidades de origem imigrante (assumindo o papel de interlocutor do Estado).
Por último, deve ser destacada a menor distância entre a
capital portuguesa e o Brasil, particularmente se levarmos em
consideração as demais cidades europeias, já que Lisboa pode
ser indicado como o nosso portão de acesso para o Velho Continente. Alguns autores chegam a denominá-lo como uma espécie de “plataforma de lançamento”, como o nexo mais importante de toda a emigração brasileira para a Europa 14. O custo
da viagem é um pouco mais reduzido, minimizando o ônus financeiro àquele que buscar se arriscar num novo projeto de
vida desse jaez.
A imigração brasileira para Portugal passou por dois momentos específicos, cada um deles caracterizado por um conjunto de traços distintos. É o que iremos examinar no item seguinte.

14 CARNEIRO, R. et al,, O futuro da imigração brasileira para Portugal: olhares, perspectivas e
interrogações, p. 198.
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3. A primeira vaga ou primeira corrente
migratória
O primeiro grande fluxo migratório brasileiro para Portugal
é marcado pela presença de um considerável número de trabalhadores qualificados e com experiência profissional, ligados à
gestão, às novas tecnologias e ao saber (área do conhecimento), atraídos por razões de estratégia econômica e de investigação científica e tecnológica. Isto decorreu dos primeiros sinais
de revitalização, reestruturação e modernização da economia
portuguesa, que se verificou em meados dos anos 80, após a
sua adesão à União Europeia. Houve uma expansão de determinados setores empresariais, como a área de publicidade e de
informática, e o país lusitano não dispunha de mão de obra
qualificada que atendesse a toda a demanda que surgia. A solução foi recorrer a especialistas estrangeiros e boa parte desse
contingente veio do Brasil.
Uma situação bem específica envolvia os profissionais da
área de Odontologia, ali identificados como de Medicina Dentária. A oferta portuguesa era insuficiente para atender as necessidades locais, o que abriu várias oportunidades para que
técnicos estrangeiros capacitados na matéria pudessem preencher essa lacuna. É sabida a qualidade e destacada performance dos dentistas brasileiros, o que proporcionou o deslocamento de um número considerável de odontólogos do nosso
país para cobrir essa demanda. A situação não foi tão fácil,
pois os profissionais nativos começarem a questionar a acirrada disputa que passou a surgir pelo mercado de serviço interno. É bom esclarecer que o problema não se caracterizou como
uma disputa pelo mercado formal de trabalho, já que os brasileiros não imigraram para trabalhar como empregados. Quase
todos montavam os seus próprios consultórios e atuavam como profissionais liberais. Houve momentos de tensão, motivado pela intervenção corporativista das entidades representativas locais, que invocavam tanto as regulamentações nacionais
como as comunitárias acerca do reconhecimento de competên-
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cias, com o fito de lastrear a sua insurgência pela grande afluência de dentistas brasileiros. O problema atingiu um patamar
tão delicado que chegou a repercutir nas relações diplomáticas
entre os dois países15. Contudo, tais discrepâncias foram resolvidas gradativamente em face de interferências das autoridades públicas das duas nações.
Há ainda os imigrantes empreendedores, ou seja, aqueles
que foram para Portugal com o objetivo de montar o seu próprio negócio, por meio da criação de uma empresa de média ou
de pequena dimensão. Caracterizam a chamada imigração
empresarial, cujo número aumentou consideravelmente na
última década, destacando-se nesse tema os europeus (como
37% do total em 1998), seguidos pelos norte-americanos (com
29%) e pelos asiáticos (com 26%)16.
Embora não tenhamos dados numéricos precisos a esse
respeito, se pode afirmar que há uma boa fatia de imigrantes
brasileiros que se fizeram presentes nesse período com o espírito empreendedor. De fato, os significativos investimentos
econômicos de empresas brasileiras em Portugal, nomeadamente nos primeiros anos da década de 90 e, nos últimos cinco anos, de empresas portuguesas no Brasil, foi um fator que
repercutiu no incremento da imigração brasileira17. Segundo
Catarina Oliveira, até 1998, os brasileiros se constituíam no
maior contingente de empresários com residência legal em Portugal dentre os imigrantes provenientes de países de língua
portuguesa, embora não haja referências estatísticas quanto
ao seu impacto no contingente geral de imigrantes empresários. Diferentemente dos estrangeiros oriundos de outras nações que possuem o idioma lusitano, a maioria dos brasileiros
imigrantes não estava focado em atividades ligadas à indústria, construção e transportes, mas em profissões científicas e
técnicas, o que amplia a perspectiva de trabalhadores inde15

FELDMAN-BIANCO, B., Brazilians in Portugal, Portuguese in Brazil: constructions of sameness and
difference.
16 OLIVEIRA, C. R., Estratégias empresariais de imigrantes em Portugal, p. 35.
17 VIANNA, C., op. cit., p. 2.
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pendentes18.
O desenvolvimento empresarial pelo imigrante traz ainda
como vantagem o surgimento de novos postos de trabalho na
respectiva comunidade e proporciona ao empreendedor rendimentos mais elevados do que os pagos aos imigrantes assalariados.
O que se pode perceber é que, a partir dos anos 90 e até
2001, se observa uma evolução contrária, com um decréscimo
do peso relativo de todos esses profissionais brasileiros altamente qualificados no mercado de trabalho português 19. Isto
se justifica pela mudança de oportunidades verificada no mercado de trabalho luso, como se verá no próximo item.

4. A segunda corrente ou segunda vaga
migratória
Na última década do século passado percebe-se uma progressiva desqualificação dos trabalhadores imigrantes em Portugal. De fato, o quadro se modificou substancialmente, pois
os estrangeiros deixaram de exercer funções diferenciadas naquele país. Embora tenha se percebido uma expansão econômica decorrente dos recursos advindos da União Europeia, as
oportunidades nos segmentos laborais mais destacados se
tornaram diminutas nesse período. Isto ocorreu, de um lado,
porque o investimento de recursos estrangeiros sofreu uma
redução no país lusitano e, de outro, pelo fato da oferta interna de profissionais para os setores deficitários nos anos anteriores ter se ampliado de forma considerável. Essa segunda
justificativa emerge com mais força. Com efeito, o aumento
estrutural dos níveis de educação portuguesa disponibilizou
uma mão-de-obra interna mais capacitada, o que implicou
numa redução das chances para o imigrante, inclusive o brasileiro.
Nessa mesma linha, ficaram evidentes lacunas em alguns
18
19

138

Ibidem, p. 62-63.
MALHEIROS, J., op. cit., p. 25.
Revista do Ministério Público do Trabalho na Bahia – nº 5 – 2015

setores em que se exigia mão de obra para o desempenho de
atividades menos qualificadas, tanto na área de serviços, na
indústria – particularmente na construção civil – e mesmo na
agricultura. Boa parte dessas vagas surge como consequência
da imigração gerada pela primeira corrente, inclusive nas empresas estabelecidas por empresários brasileiros. Eram atividades socialmente menos valorizadas e com menor remuneração. Esse momento marca uma incorporação maior de imigrantes ligeiramente mais jovens, vindos da classe médiabaixa da população brasileira. Observa-se também certa tendência para a feminização da imigração brasileira, o que será
examinado posteriormente. A essa fase se denomina de segunda corrente ou segunda vaga migratória.
Boa parte desses novos imigrantes possui pouca qualificação e baixo grau de escolaridade, imigrando para Portugal com
o fito de se inserir em atividades distintas daquelas a que se
dedicavam em nosso país. Daí o seu perfil se encaixar no foco
buscado nessa nova onda migratória portuguesa, caracterizada por serviços de natureza braçal (construção civil, agricultura e indústria) ou de contato direto com os clientes do patrão
(comércio, hotelaria e restaurantes). Embora os salários sejam
inferiores aos pagos aos imigrantes do período da primeira corrente migratória, ainda se constitui num valor elevado em se
comparando com a realidade salarial brasileira, o que funciona
como um vetor de estímulo para a imigração.
Contudo, não é raro encontrar imigrantes brasileiros com
razoável capacitação acadêmica, inclusive detentores de diploma de nível superior, realizando atividades braçais ou no
setor de serviços. Eles se sujeitam a tal circunstância na esperança de obter melhores colocações no mercado de trabalho
português em um instante subsequente. Por outro lado, a situação de penumbra e falta de perspectiva profissional no
Brasil leva-os a partir para adoção de medidas desse tipo.
Aliás, esse fato faz com que eles deixem as famílias (mulheres e filhos) no Brasil e partam sozinhos nessa empreitada,
com o sonho de acumular algumas economias para, em moRevista do Ministério Público do Trabalho na Bahia - nº 5 - 2015
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mento posterior, retornar ao país de origem e montar o seu
próprio negócio. Outros, em contrapartida, viajam sem o ânimo de retorno, mas com a esperança de poder trazer, em etapa
seguinte, os demais familiares para se radicar em Portugal.
Tanto em uma quanto na outra hipótese, o certo é que, durante todo o período de permanência em terras ibéricas, estarão
responsáveis pela manutenção dos membros da família, parentes e dos demais dependentes que permaneceram no Brasil. Daí é que boa parte do que recebem é enviado para o Brasil, sob a forma de remessas, que irão garantir a sobrevivência
daquelas pessoas e iniciar a poupança que poderá viabilizar o
sonhado retorno ao país natal.
Em síntese, essa segunda vaga migratória brasileira para
Portugal é constituída por trabalhadores que, independentemente de sua qualificação, são atraídos pelas oportunidades
geradas, em parte, pela primeira corrente, para funções que
prescindem de qualquer qualificação específica, como serviços
de limpeza, seja em empresas ou domésticos, catering (bufê,
hotelaria e restaurantes), além de toda uma gama de pequenos
negócios, como reparações (encanadores, eletricistas, marceneiros etc.) e atividades ligadas ao lazer. Assim, assiste-se um
recrudescimento de certas atividades que têm como especificidade e traço característico o fato de estarem sendo geradas por
setores mais modernos da economia e concentrados no mesmo
espaço urbano.
Em razão dos traços característicos dos fluxos migratórios
recentes do Brasil para Portugal, é possível afiançar que os
emigrantes brasileiros, com seus perfis distintos e que se alteraram nos dois últimos decênios, se inseriram nessas duas
correntes ou vagas de migração, contribuindo para que Lisboa
fosse incluída no conjunto das chamadas soft-global cities,
com todos os problemas e mazelas sociais atribuídas a essa
segunda corrente, tais como a economia informal, a precarização do trabalho e o eventual rebaixamento dos salários pagos
aos imigrantes de forma geral.
Ato contínuo, vamos examinar algumas peculiaridades que

140

Revista do Ministério Público do Trabalho na Bahia – nº 5 – 2015

caracterizam o aumento de mulheres brasileiras como imigrantes em Portugal.

5. A imigração de mulheres brasileiras para
Portugal
Outro dado que deve ser examinado se refere ao aumento
do crescente número de mulheres imigrantes provenientes do
Brasil para Portugal. Esse dado é tão relevante que, a partir de
2005, a proporção de brasileiros com estatuto de residente em
terras portuguesas já indicava uma superação feminina, visto
que a proporção era de 46% de homens para 54% de mulheres20.
Essa crescente feminização tem uma série de motivações,
deixando de acontecer exclusivamente como decorrência dela
estar acompanhando o marido ou companheiro no seu projeto
de imigração. Antes disso, entretanto, façamos uma breve
comparação entre a imigração feminina para Portugal e para
os Estados Unidos, país que recebe a maior quantidade de
imigrantes brasileiros, no que se refere à documentação exigida para a imigração.

5.1. Uma breve análise comparativa com a
imigração para os EUA
Um fator que constitui diferença bem marcante está relacionado com os critérios estabelecidos pelos EUA para a presença de estrangeiros de alguns países de tradição imigratória,
como o Brasil. Com efeito, a nação norte-americana exige obtenção de visto para ingresso de brasileiro naquele país –
mesmo na condição de turista – e fixa requisitos muito rígidos
para a sua emissão, como comprovante de vínculo empregatício, propriedade imobiliária, contas bancárias etc., embora os
representantes consulares tenham autoridade discricionária
para decidir de acordo com cada caso concreto. Já o governo
20
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português – como os países europeus, de forma geral – dispensa tal requisito, permitindo a entrada e permanência por até
90 dias na condição de turista. Apesar disso, se a autoridade
alfandegária perceber que o (a) viajante dá sinais de que poderá imigrar clandestinamente, poderá impedir o seu ingresso.
Situações de tal natureza envolvendo brasileiros ocorreram
com frequência em 2008 e 2009, tanto nos aeroportos internacionais de Lisboa como no de Madrid, quando a vários brasileiros foi negado o direito de ingressar em território português ou
espanhol pela suspeita de que seriam imigrantes clandestinos
em potencial.
Além da maior facilidade que a brasileira encontra para
imigrar em direção a Portugal do que para os EUA, é muito
difícil para uma mulher de classe média-baixa ou mesmo de
classe média ingressar nos EUA, diante dos obstáculos para
obtenção do visto. Por outro lado, com vistas a viajar para Portugal é necessário apenas dispor de condições para adquirir a
passagem aérea, o que facilita à brasileira de classe social média-baixa viabilizar um projeto destinado a buscar uma chance
com a imigração21. Aliás, como visto anteriormente, a segunda
vaga migratória se caracteriza por essa proletarização do imigrante brasileiro, embora ele, muitas vezes, seja relativamente
bem instruído em se comparando com a média da população
portuguesa.
Essa circunstância talvez justifique o grande fluxo de imigrantes brasileiros da cidade de Governador Valadares, no Estado de Minas Gerais, em direção a Portugal nos últimos anos.
Com efeito, devido à notória longa história de imigração da população daquela cidade, se tornou muito difícil a obtenção de
visto para os EUA pelo valadarense como ocorria num passado
recente.

21
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5.2. Dos diversos projetos de imigração
feminina
Anteriormente, o exame da mulher no processo migratório
concentrava o seu interesse na situação daquela que acompanhava o marido ou que permanecia no Brasil tomando conta
dos filhos. Esse ângulo indica o homem como protagonista da
imigração. Essa análise, no mínimo, era excessivamente injusta, pois desprezava a importante participação feminina num
fenômeno marcado pelo afastamento do antigo “cabeça” da
família para um local muito distante, com toda uma rede de
consequências sociais que daí surgia.
Esse quadro tem mudado nos últimos tempos, com a mulher passando a desempenhar um papel de maior destaque
como agente na imigração. Podemos detectar uma diversidade
de situações que caracterizam os percursos migratórios femininos, como também uma variedade de projetos de imigração e
uma multiplicidade de motivações das mulheres para decidir
por tal providência. Ainda que a grande maioria das hipóteses
tenha como foco central a família, as suas estratégias e formas
de implementação são diferentes, conforme a situações pessoais e familiares que envolvem essas mulheres, os laços remanescentes com o país de origem, as redes sociais de apoio existentes em Portugal etc.
Até um passado bem recente, a maior parte das mulheres
que emigrava o fazia na companhia do marido, quando era
possível permitir que toda a família integrasse esse projeto.
Mesmo seguindo essa ideia tem se percebido uma mudança no
referido modelo e, atualmente, a mulher vem se constituindo
no integrante da família que mais estimulou a que fosse tomada tal decisão, assumindo, desse modo, uma postura emancipadora. Por outro lado, há situações de mulheres sozinhas,
principalmente quando divorciadas ou separadas, que buscam
na imigração a construção de um novo modelo de vida e a possibilidade de romper os antigos laços provenientes de relações
afetivas mal sucedidas no Brasil. Ainda assim, outros laços
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fortes se mantêm, pois, de uma parte, é comum que os filhos
permaneçam, o que as leva a enviar dinheiro para a manutenção da prole, e, de outra, há o forte liame com outros entes
queridos da família (pais, irmãos, tios etc.), o que faz preservar
a relação com o Brasil. Há também aquelas que partem sem
ter qualquer vínculo ou compromisso e muito menos laços familiares no Brasil. De regra, são mulheres solteiras, que seguem como turistas e decidem ficar na nação ibérica. Em todas essas hipóteses é comum a existência de uma rede social
existente em Portugal, vale dizer, parentes, amigos e conhecidos que já estão devidamente instalados naquele país e que
funcionam como esteio para facilitar o processo de adaptação,
prestando uma ajuda que pode ser importante para encontrar
emprego, referências, alojamento etc.
Outra possibilidade concreta pode envolver as mulheres
que foram acompanhar os maridos, mas, durante a permanência em solo lusitano, o casamento se desfez e, apesar disso, elas decidem continuar com o projeto de imigração. O retorno pode configurar o reconhecimento do fracasso total pois,
além de não ter mudado a situação econômica familiar, levou
ao rompimento da relação conjugal. Mais do que nos casos
anteriores, o apoio de membros da família ou de amigos em
Portugal terá papel fundamental para encorajar e dar suporte
no prosseguimento pela nova opção de vida.

5.3. O estereótipo da prostituição
Em Portugal, do mesmo modo que se verifica em outros países da Europa Ocidental, percebe-se, de forma majoritária,
uma destinação da mão-de-obra feminina para atividades ligadas ao setor terciário, com nichos laborais caracterizados por
traços étnicos e de gênero. King e Zontini apontam dois espaços reservados quase que exclusivamente à imigração feminina: o serviço doméstico e a prostituição22.
O primeiro caso é bem presente em Portugal, seja no servi22
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ço de limpeza em casas particulares e ainda no acompanhamento e cuidado de doentes e pessoas idosas residentes em
lares de família. Acrescentaríamos ainda os setores de hotelaria, onde é comum que a atividade de limpeza e de cozinha seja desempenhada por mulheres. São nichos que inserem, na
sua estrutura, um trabalho informal e precário, motivado até
mesmo pela situação de clandestinidade da imigrante brasileira.
A segunda hipótese também se verifica na prática. De fato,
um número razoável de mulheres cruza o oceano com o fim de
se envolver na prostituição. Não se pode desconhecer que há
mulheres que imigram para Portugal e outros países europeus
(Espanha, Itália etc.) com o fim de se dedicar à “mais antiga
das profissões”. São mulheres que, muitas vezes, já desempenhavam essa função em nosso país e veem na ida para alémmar a perspectiva de receber melhor pagamento por esse serviço. Contudo, muitas delas são envolvidas numa artimanha
criminosa e vil, marcada pelo recrutamento ilícito e a sua colocação em bares e “casas de massagem” daquele país sem que
ela soubesse que essa seria a atividade a que se destinariam.
Essa prática é caracterizada por sintomas de exploração e ilegalidade, que facilitam a incorporação de mulheres estrangeiras, particularmente em situação irregular. A elas, em regra, é
disponibilizada uma falsa oferta de emprego, que implicará na
sujeição à escravidão sexual. A imigrante se envolve, contra a
vontade, na rede da prostituição, lastreada numa dívida decorrente do pagamento de sua passagem aérea, do alojamento e
alimentação, que implica, ao final, na perda da liberdade. Até
mesmo os seus documentos pessoais – como passaporte – são
retidos pelos contratantes, como instrumento de pressão a essas mulheres. Trata-se de uma realidade largamente denunciada na imprensa, que é alvo de enfrentamento pelas autoridades competentes brasileiras e de diversos países europeus,
mas que continua existindo com intolerável impunidade.
Essas organizações criminosas conseguiram aperfeiçoar o
seu raio de ação, com toda uma rede implantada desde o moRevista do Ministério Público do Trabalho na Bahia - nº 5 - 2015
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mento da partida da imigrante do local de origem, passando
pelo trânsito das rotas impostas – inclusive se beneficiando da
ausência de controle interno em razão do Acordo de Schengen
– até chegar à entrega das estrangeiras às células de recepção
no ponto de destino. Essa engenharia criminosa já se encontra
de tal maneira alicerçada que é possível a essas máfias efetuar
um controle das pessoas sob a sua dependência. Ao mesmo
tempo, o sentimento de impunidade ganha corpo pelo próprio
temor reverencial das vítimas, que se submetem a um silêncio
absoluto diante do receio de serem assassinadas ou de haver a
eliminação física de alguém da família da imigrante vítima do
tráfico. Em verdade, o tráfico de imigrantes passou a se constituir num negócio bastante lucrativo para os criminosos, movimentando milhões de euros todos os anos, tendo passado a
concorrer com o tráfico de drogas e o tráfico de armas 23 quanto
aos percentuais de maior rentabilidade em benefício das máfias criminosas internacionais.
Nesse diapasão, há todo um preconceito construído a partir da ideia de que a brasileira vai para os países europeus –
inclusive Portugal – com o objetivo de se dedicar a essa atividade. Construiu-se um estereótipo na sociedade portuguesa
tendente a “exotizar” a imagem da mulher brasileira, que deu a
ela o estigma de ser exótica, fútil e fácil. Por tudo isso, para
além da dimensão explícita e violenta que a exploração de brasileiras para fins sexuais traz em seu contexto, aflora outra
dimensão, um pouco mais sutil só que igualmente perniciosa,
que associa a imigrante brasileira com a prostituição, com todos os preconceitos e sinais de discriminação que daí podem
surgir. Aliás, essa postura de se estereotipar o nosso povo em
Portugal atinge outros vieses, pois os brasileiros são reconhecidos como simpáticos, “entertainers” e alegres, mas, ao mesmo tempo, são vistos como menos intelectualizados, sexualmente desregrados, malandros e pouco educados24. Nessa ca23 KELLEN, J. V., op. cit., p. 12.
24 MACHADO, Igor J. R. Estereótipos e preconceito na experiência dos imigrantes brasileiros no Porto,
Portugal, p. 46.
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racterização feita pelos portugueses, é como se retornássemos
ao velho pensamento colonial, que traz a divisão do mundo
entre civilização e selvageria.
Essa fama negativa imposta às mulheres brasileiras vem
alimentada por órgãos de informação portugueses, a partir de
notícias permanentes transmitidas na mídia local, inclusive
veiculando o Carnaval do Rio de Janeiro e outras festas populares de nosso país, que colocam a mulher inserida em todo
um contexto ideológico de erotização. Por outro lado, a produção de telenovelas brasileiras, de grande sucesso em terras
lusitanas, também favorece e incentiva a imagem da brasileira
como uma mulher extremamente sensual e envolvente. Tudo
isso se soma ao arquétipo que foi construído internamente naquele país e que considera as brasileiras como mulheres calorosas, exuberantes e fáceis. A distância existente entre esse
protótipo e o da brasileira prostituta é muito tênue, gerando
essa banalização da imagem feminina nacional nas terras lusitanas e influenciando negativamente o conceito das imigrantes
brasileiras
Embora seja certo que existem mulheres brasileiras que se
envolvem com a prostituição em Portugal, a maioria das imigrantes não são prostitutas. Ao contrário, elas se dedicam às
funções já mencionadas supra, principalmente no ambiente
doméstico.

6. O trabalhador imigrante e os fatores de risco
relacionados ao trabalho
O trabalhador imigrante se encontra inserido numa das categorias apontadas como de maior vulnerabilidade quando falamos em situações de risco laboral. De fato, alguns dos fatores identificados como potencializadores de alto grau de risco
no meio ambiente de trabalho estão intimamente associados
ao trabalhador estrangeiro, o que advém justamente das características em que a sua atividade costuma se desenvolver,
em face da sua condição de imigrante.
Revista do Ministério Público do Trabalho na Bahia - nº 5 - 2015

147

A língua é um obstáculo de peso e que contribui sobremaneira para essa particularidade, embora não atinja o imigrante
brasileiro. De fato, o seu desconhecimento impede ou dificulta
a comunicação e o acesso à informação escrita e falada sobre
os riscos a que estão submetidos e as consequências que podem advir daí e ainda as práticas que podem ser adotadas para prevenir a ocorrência de um infortúnio. Além disso, a não
afinidade com a legislação laboral interna e a falta de discernimento quanto aos direitos que possuem como trabalhadores,
nomeadamente em matéria de segurança e medicina do trabalho, projetam novas dificuldades para o imigrante.
A submissão a todo e qualquer tipo de trabalho e em
quaisquer condições é outro fator de risco enfrentado pelo trabalhador estrangeiro. A sua necessidade de manter o posto de
trabalho a qualquer preço, condição necessária para a sua
subsistência e, em muitos casos, de sua família, impõe a ele
aceitar todo tipo de exploração, ainda que ponha em risco a
sua saúde e a própria integridade física. Não é à toa que boa
parte da mão-de-obra imigrante realiza a sua atividade em
áreas de maior risco, como a construção civil, onde os índices
de acidentes de trabalho são muito altos.
A precariedade do trabalho associada à mão-de-obra imigrante e a sua mobilidade laboral são circunstâncias que embaraçam a aprendizagem e o conhecimento dos riscos profissionais específicos a que estão submetidos, como também a aquisição de hábitos, práticas e comportamentos de segurança.
Deve ser acrescido a todos esses argumentos o fato de que,
muitas vezes, as técnicas, ferramentas e equipamentos utilizados são tecnologicamente mais avançados do que aqueles adotados nos países de origem e, caso o imigrante não seja adequadamente preparado para o seu uso, os riscos de acidentes
de trabalho podem ter maior impacto.
O mais reduzido ou até nenhum poder reivindicativo do
imigrante torna-os numa mão de obra mais procurada pelo
patrão português, já que o empresário poderá pagar um salário mais baixo e ainda pouco ou quase nada investir em ter-
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mos de segurança e saúde do trabalho. O seu baixo poder postulatório pode fazer com que trabalhe em situação precária do
ponto de vista da segurança e saúde do trabalho e, ao mesmo
tempo, sem exigir condições dignas de proteção.
Maria José Cardoso identifica outros fatores que podem ser
levados em consideração que potencializam a maior vulnerabilidade dos imigrantes, quais sejam:
“ – a inexistente ou insuficiente formação e informação em matéria
de Segurança e Saúde no Trabalho;
– a exposição a riscos profissionais, sem o mínimo de condições físicas e/ou psicológicas, que se devem, em muitos casos, ao excesso de
horas de trabalho e a deficiente alimentação, factores que potenciam
a sua vulnerabilidade;
– a falta de cuidados de saúde, ou o receio de perder o trabalho pelo
facto de estarem doentes, que leva a que por vezes se mantenham a
trabalhar debilitados, logo mais vulneráveis não só à aquisição de
doenças profissionais como a situações de sinistralidade;
– a deficiente ou mesmo falta de condições para manter hábitos de
higiene, tão importante para a prevenção de riscos para a saúde inerentes ao desenvolvimento de algumas tarefas e ao manuseamento e
exposição a certos produtos;
– a sobrequalificação profissional relativamente à execução de certo
tipo de tarefas também pode ser um factor de risco, pelo total desconhecimento dos riscos associados.”25
Daí a necessidade de que as políticas de inclusão dos trabalhadores imigrantes no mercado laboral levem em conta
também o reforço a ações de sensibilização e o controle pelo
cumprimento por parte dos empregadores das normas de segurança e medicina do trabalho. Além disso, faz mister o desenvolvimento de estratégias e políticas de orientação educativas à população imigrante, pois o acesso à informação pode
ser o elemento diferencial para a proteção ao meio ambiente
laboral.

7. Conclusões
Ante tudo o que foi exposto, podemos chegar às seguintes
conclusões:
25

CARDOSO, M. J., Os trabalhadores imigrantes e os riscos associados ao trabalho, p. 204-205.
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a) a partir do final do século passado houve um aumento
considerável da imigração de brasileiros para vários países do
mundo, inclusive Portugal.
b) tanto a Organização das Nações Unidas (ONU) quanto a
Organização Internacional do Trabalho (OIT) reservam especial
preocupação à situação do trabalhador imigrante, seja através
da aprovação de tratados internacionais como também por
meio da realização de programas desenvolvidos para tal fim.
c) o desenvolvimento econômico português a partir de sua
inclusão na União Europeia e a assinatura do Acordo de
Shengen funcionou como importante vetor para a ampliação
do interesse do brasileiro para migrar em direção a Portugal.
Ao lado disso, as dificuldades econômicas existentes no Brasil,
inclusive para viabilizar o acesso ao mercado de trabalho, pari
passu com a similitude linguística e a afinidade cultural e religiosa, incentivaram a emigração brasileira para o país lusitano
d) a maioria dos imigrantes brasileiros se concentra nas
zonas urbanas de Portugal.
e) a existência de uma política regulatória de imigração diferenciada em benefício do imigrante, adotada entre Portugal e
Brasil, é mais um fator que deve ser levado em conta para a
compreensão do tema em exame.
f) houve dois grandes fluxos migratórios brasileiros para
Portugal nos últimos trinta anos. O primeiro é marcado pela
presença de um considerável número de trabalhadores qualificados e com experiência profissional, ao passo que o segundo
se caracteriza por uma progressiva desqualificação dos imigrantes brasileiros, marcada por pessoas que se destinaram a
desenvolver atividades braçais e que dispensavam maior capacitação profissional.
g) tem aumentado o número de imigrantes brasileiras - do
sexo feminino - para Portugal, em face da necessidade da mulher obter a sua independência financeira, como também resultante de sua colocação, muitas vezes, como cabeça da família na sociedade contemporânea.
h) boa parte das mulheres que tentam imigrar para Portu-

150

Revista do Ministério Público do Trabalho na Bahia – nº 5 – 2015

gal se dedicam a atividades domésticas e a funções desenvolvidas em restaurante e hotéis, onde o domínio da Língua Portuguesa facilita a sua contratação.
i) embora existam mulheres que se envolvam com prostituição, há um forte estigma social contra a imigrante brasileira, que é estereotipada como garota de programa ou como uma
mulher que deseja encontrar um marido a qualquer custo e,
assim, regularizar a sua situação clandestina em Portugal.
j) o trabalhador imigrante se encontra em grande situação
de vulnerabilidade em termos de risco laboral.
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O MEIO AMBIENTE DO TRABALHO
E A RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO EMPREGADOR
Luís Antonio Barbosa da Silva1

Introdução
As inovações tecnológicas e a produção de bens em larga
escala determinaram um vertiginoso aumento de acidentes de
trabalho e doenças ocupacionais no Brasil e no Mundo.
Ao longo do tempo, diversas normas de segurança e saúde
do trabalhador têm sido elaboradas para conter o avanço das
ocorrências acidentárias, formando um sistema jurídico que
prevê minuciosamente o dever jurídico de segurança, nos diversos ramos da atividade econômica, tanto no meio rural
quanto no meio urbano.
Não obstante um sistema jurídico farto em normas de conduta dirigidas ao empregador para manter os riscos ocupacionais em níveis toleráveis pela saúde humana, as estatísticas
continuam alarmantes. Há um profundo abismo existe entre a
previsão normativa e a sua eficácia social, na medida em que
dados da Organização Internacional do Trabalho – OIT demonstram que somente as causas naturais fazem perecer mais
vidas do que as de acidente de trabalho.
A presente pesquisa tem por objetivo trazer ao debate o reconhecimento do meio ambiente do trabalho como objeto autônomo de proteção, a partir de sua matriz constitucional, o
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto
no artigo 225 da Constituição Federal.
Essa nova postura de se enxergar o direito à saúde, à segurança e à vida do trabalhador, pela perspectiva de sua conexão
1

Procurador do Trabalho da PRT 5ª Região.
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com o direito ao meio ambiente do trabalho equilibrado, permite a recepção de importantes normas direcionadas à tutela do
bem ambiental, como a responsabilidade objetiva do poluidor.
A toda evidência, não se pretende aqui trazer respostas
prontas e acabadas sobre tema tão vasto e relevante, de incessante elaboração doutrinária e variadas interpretações, mas
apenas uma contribuição à consolidação da teoria do risco,
inegavelmente um relevante instrumento em prol da eficácia
social das normas de saúde e segurança do trabalhador, vistas
aqui sob o viés de normas de proteção do meio ambiente do
trabalho.

O despertar da questão ambiental
A ideia de que os recursos naturais são inesgotáveis e de
que natureza pode se regenerar, retornando a seu estado natural mesmo diante das mais perversas atitudes do homem,
fomentou, a partir do século XIX, uma desenfreada corrida desenvolvimentista, com a construção de fábricas e de cidades,
separadas por longínquas rodovias, que rasgavam vastas áreas
de matas nativas.
No auge da revolução industrial a imagem das chaminés
das fábricas projetando fumaça na atmosfera era a representação figurativa do desenvolvimento, de tal modo que quanto
mais fumaça desprendida, mais desenvolvido era tido o Estado.
O progresso tecnológico passou a movimentar a industrialização e a intensificar o comércio, numa escala nunca antes
imaginada. Em certo momento, o homem começou a perceber
que a degradação ambiental muitas vezes é irreversível, e que
a cada passo a sua atitude devastadora comprometia a sobrevivência da espécie humana.
A relação do homem com a natureza não foi, ao longo da
história, um conviver tranquilo e sem traumas. A partir do
momento em que o ser humano passou a trabalhar para produzir excedentes, passou também a exigir um ritmo ao proces-
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so de recuperação da natureza, que esta muitas vezes não teve
tempo nem condições de responder. A velocidade da produção
empreendida a partir da chamada Revolução Industrial só teve
paralelo com o período pós-Segunda Guerra Mundial2.
Nesse cenário, começaram a surgir importantes movimentos tendentes a reverter esse quadro de desapreço pelo meio
ambiente.
O Papa João Paulo enfatiza a preocupação ecológica com a
paz com Deus, o Criador, que deveria corresponder à paz com
toda a criação. As religiões, ao estabelecerem conceitos de certo e errado, bom e mal, criam uma cosmogonia que aponta no
sentido de uma organização, gerando ordem na natureza3.
Importante documento em defesa da proteção ambiental foi
a Declaração de Estocolmo de 1972. Referida declaração estabeleceu princípios ecológicos internacionais, como o relativo à
contaminação dos mares e o referente às consequências econômicas que possam resultar, no plano internacional, da aplicação de medidas ambientais. Disciplinou, ainda, a exploração
de recursos naturais, com a obrigação de assegurar que as
atividades desenvolvidas dentro de sua jurisdição, ou sob seu
controle, não prejudiquem o meio ambiente de outros Estados
ou zonas situadas fora da jurisdição nacional4.
Na precisa observação de Elida Séguin, a Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano (junho de 1972),
em Estocolmo, jogou luzes sobre a questão, levantando a discussão, a procura de soluções e a consciência da responsabilidade ambiental coletiva. A inserção no texto constitucional, de
1988, da expressão sadia qualidade de vida configura a busca
de uma proteção ambiental holística.
Assevera, ainda, a autora, que em 1972 o mundo começava
a enxergar o meio ambiente como um bem jurídico autônomo e
2
3
4

CAMPOS, José Gaspar Ferraz de. Agenda 21: Rio 92 ao local de trabalho. São Paulo, Igu, 1996, p.,
15. Apud FIGUEIREDO, op. cit, p. 23.
SÉGUIN, Elida. O Direito Ambiental: Nossa Casa Planetária. 3ª edição, Editora Forense, Rio de
Janeiro, 2006. p. 18.
SÉGUIN, op. cit., p. 78.
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unitário, diverso do somatório dos itens que o compõem, posto
que se trabalha a inter-relação entre eles e a sinergia. Para
muitos, a Declaração de Estocolmo é a certidão internacional
de nascimento do Direito Ambiental. E é nesse clima de descobertas e conscientização que a defesa ambiental adquire ares
de corolário de dignidade humana5.
Após a reunião em Estocolmo, foi criado o Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). No período que
intermediou a Conferência de Estocolmo/72 e a do Rio/92,
diversos tratados foram adotados, como o da poluição dos oceanos (1982), a proteção das espécies ameaçadas de extinção,
exportação de lixo tóxico (1993), proteção da camada de ozônio
(Viena, 1985 e Protocolo de Montreal, 1990)6.
Finalmente, a Conferência das Nações Unidas para o Meio
Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em
junho de 1992, conhecida como RIO-92, abordou temas além
do Meio Ambiente e Desenvolvimento (United Nations Conference on Environment and Developpment – UNCED)7.

O meio ambiente ecologicamente equilibrado
como direito fundamental
A expressão direito fundamental é reservada para designar,
no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições
que ele concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas8.
A Constituição Federal de 1988 consagra um título exclusivo para os “direitos e garantias fundamentais”, que se desdobra entre os artigos 5º e 17, mas deixa expresso que referidas
disposições não esgotam a totalidade dos direitos e garantias
de hierarquia normativa superior aos demais. Há disposições
outras, esparsas no corpo da Constituição que possuem a na5
6
7
8
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tureza de direito ou garantia fundamental, conforme autoriza o
parágrafo segundo, do artigo 5º, da Carta Magna: “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”.
Observa com acuidade Antônio Herman Benjamim que a
doutrina, majoritariamente, reconhece a existência do direito
fundamental à proteção do meio ambiente:
Na Constituição de 1988, o discurso de direito(s) aparece no caput
do art. 225: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Inserida no Título ‘Da Ordem Social’ (ao lado da seguridade social, saúde, educação, cultura e desporto, ciência e tecnologia, comunicação
social, família, criança, adolescente e idoso, e índios), a proteção do
meio ambiente ecologicamente equilibrado é tida, entre os brasileiros, como um direito fundamental. Lembra, corretamente, Ney de
Barros Bello Filho que se está diante de um ‘direito fundamental’,
quer na dimensão real ou teórica, quer na dimensão positiva’, tanto
mais após 1988. A fundamentalidade do direito justifica-se, primeiro, em razão da estrutura normativa do tipo constitucional (‘Todos
têm direito...’); segundo, na medida em que o rol do art. 5º, sede
principal de direitos e garantias fundamentais, por força do seu § 2º,
não é exaustivo (direitos fundamentais há – e muitos – que não estão contidos no art. 5º) terceiro, porquanto, sendo uma extensão material (pois salvaguarda suas bases ecológicas vitais) do direito à vida, garantido no art. 5º, caput, reflexamente, recebe deste as bênçãos
e aconchego, como adverte a boa lição de Nicolao Dino, segundo a
qual ‘o direito ao meio ambiente caracteriza-se como um corolário
do direito à vida9.
Verifica-se, no caso da Constituição brasileira, que o direito
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado se
insere ao lado do direito à vida, à igualdade, à liberdade, caracterizando-se pelo cunho social amplo e não meramente individual. Da leitura global dos diversos preceitos constitucio9

CANOTILHO, José Joaquim Gomes e MORATO LEITE, José Rubens. Direito Constitucional
Ambiental Brasileiro, Saraiva, São Paulo, 2007. p. 101-102. BENJAMIM, Antônio Herman Benjamin.
Direito Constitucional Ambiental Brasileiro.
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nais ligados à proteção ambiental, chega-se à conclusão de
que existe verdadeira consagração de uma política ambiental,
como também de um dever jurídico constitucional atribuído ao
Estado e à coletividade10.
Inegavelmente, a Constituição Federal de 1988, na esteira
das mais avançadas constituições, influenciadas pela crise
ecológica e pela necessidade de uma tomada de posição frente
à poluição ambiental, proclamou o direito fundamental ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos seguintes termos: “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”.
A proteção constitucional tem por destinatários “todos”
(“Todos” têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado), contemplando disposição que perpassa a visão meramente antropocêntrica para consagrar o meio ambiente como
objeto de proteção autônoma, embora em última análise o homem se revele o grande beneficiário dessa postura.
No polo passivo obrigacional, ou seja, na pesquisa sobre a
quem pertence a titularidade do dever jurídico de preservação
ambiental, observa-se que a Constituição atribui ao Estado e à
coletividade o dever de defender o meio ambiente e de preservá-lo para as presentes e futuras gerações, erigindo-se um sistema de responsabilidade solidária.
A atribuição do caráter fundamental ao direito constitucional tem duas consequências jurídicas de especial importância.
A primeira, ditada pela aplicabilidade imediata das normas
constitucionais que veiculam direitos fundamentais (art. 5ª,
parágrafo primeiro, da Constituição Federal), o que demanda o
fornecimento de mecanismos jurídicos necessários à implementação do direito, voltados à garantia do incondicional respeito do Estado - por meio de prestações positivas - e da cole10 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Procedimento administrativo e defesa do ambiente.
Apud CANOTILHO e MORATO LEITE, op. cit. p. 101-102.
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tividade - pela abstenção de práticas lesivas ao meio ambiente.
A segunda, ligada à ideia de que os direitos e garantias
fundamentais constituem um núcleo intangível, protegido por
cláusula pétrea, não podendo ser objeto nem mesmo de proposição legislativa tendente a aboli-los (art. 60, § 4º, IV, da Constituição Federal).
De outro quadrante, o qualificativo fundamental assegura
ao direito em referência atributos que os distinguem dos demais, como a irrenunciabilidade, a inalienabilidade e a imprescritibilidade11.
São direitos irrenunciáveis, porque não admitem o abandono voluntário por seus titulares - pessoas indeterminadas ou por iniciativa de pessoas jurídicas, públicas ou privadas,
detentoras de competência ou de autorização estatutária para
promover-lhes a defesa.
São direitos inalienáveis, porque insuscetíveis de delegação
ou transferência a outrem, na medida em que não apresentam
conteúdo apreciável economicamente, tratando-se, isto sim, de
res extra commercium.
Caracterizam-se, finalmente, como direitos imprescritíveis,
na medida em que os direitos fundamentais são indisponíveis
e contemplam pessoas indeterminadas, distribuídas entre presentes e futuras gerações, o que acaba por tornar inaplicável a
ideia de perecimento do direito por inércia de seu titular.
É importante ressaltar que o direito fundamental ao meio
ambiente sadio compartilha uma zona de convergência com o
direito à vida, à saúde e à sadia qualidade de vida. Contudo, o
simples fato de habitarem áreas contíguas não retira a autonomia e a expressão própria que o guarnecem, tratando-se de
direito que existe de per si, independentemente de outros direitos.

11

SILVA, José Afonso da, op. cit. p. 181.
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Aspectos do direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado
O direito ambiental deve ser analisado sob uma dimensão
compreensiva de todos os seus aspectos naturais, artificiais,
culturais e do trabalho, sob pena de revelar-se fragilizado o
sistema de proteção.
Poder-se-ia afirmar singelamente que meio ambiente é conjunto de fatores físicos, químicos ou biológicos presentes na
natureza, confinando-o a seu aspecto estático e isolando-o da
rica e dinâmica multiplicidade de relações e influências que os
caracterizam.
A Lei n. 6.938/81, que disciplina a Política Nacional do
Meio Ambiente, ao definir meio ambiente como “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”, traz-nos importante definição do instituto, compreensiva não apenas do viés estático do meio ambiente, mas também de seu viés dinâmico.
Para fins de estudo e sistematização dos fenômenos que
lhes são peculiares, a doutrina tem ressaltado os aspectos natural e artificial do meio ambiente, em função da relação entre
o homem e a natureza, trazendo à tona a dicotomia meio ambiente natural e meio ambiente artificial.
O meio ambiente natural é aquele que não sofreu qualquer
alteração pela atividade humana, abrangendo fauna, flora,
águas, biosfera, solo, ar atmosférico, compreendendo a interação dos seres vivos com o seu meio.
O meio ambiente artificial é resultado da ação humana sobre a natureza, com vistas a torná-la mais adequada aos propósitos e ao conforto do ser humano.
A ideia de modificação da natureza remonta ao período préhistórico, em que o homem, sentindo a necessidade de encontrar um lugar onde pudesse morar com segurança, a salvo de
intempéries e de animais perigosos, passou a abrigar-se em
cavernas ou tendas improvisadas.
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A construção de moradias, bem como o conjunto de edificações e equipamentos públicos, foi se intensificando e formando pequenas aglomerações que ao longo do tempo ganharam as feições das cidades.
À necessidade de se fixar na terra somou-se a aquisição de
conhecimentos, crenças e costumes que eram transmitidos de
geração em geração. Erigiam-se valores que diziam respeito à
identidade e história dos agrupamentos sociais, formando a
noção de ambiente cultural, constituído do patrimônio artístico, histórico, turístico, paisagístico, arqueológico, espeleológico
e cultural.
A constante interação do homem com o meio ambiente natural irrompeu, mais tarde, a necessidade de construção de
ambientes artificiais onde o trabalho pudesse ser realizado,
livre de qualquer estorvo, com máquinas, equipamentos e operadores organizados de tal forma a permitir a execução de atividades operacionais de modo rápido, seguro e eficiente.
A Constituição Federal de 1988, na esteira das mais avançadas constituições, influenciada pelo fenômeno do esverdeamento12 dos textos legais, disciplina o meio ambiente em diversas passagens, focalizando o meio ambiente natural (art. 225),
artificial (art. 182/183), cultural (arts. 215/216) e do trabalho
(art. 200, VIII).
Acentue-se que a divisão tem caráter eminentemente didático. Com frequência, a poluição ambiental parte do interior do
ambiente de trabalho, submetendo trabalhadores a agentes
nocivos à saúde, e remete seus componentes nocivos ao ambiente externo, obrigando um grupo indeterminado de pessoas a
respirar o ar impuro decorrente de emanações da fábrica.
Nesse sentido, acentua Guilherme José Purvin de Figueiredo que hoje, o ambiente rural tornou-se uma extensão do ambiente urbano, e os processos mecânicos, químicos e biológicos fazem das grandes fazendas algo não muito diferente de
uma grande indústria. Trabalhadores e consumidores finais
12

LEITE, José Rubens Morato; PILATI, Luciana Cardoso; JAMUNDÁ, Woldemar. Estado de direito
ambiental no Brasil. In: apud: CANOTILHO e MORATO LEITE, op. cit., p. 193.
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dos produtos agrícolas tornam-se igualmente (ainda que em
graus diferentes) vítimas da utilização dos agrotóxicos nas
plantações13.

Do direito ao meio ambiente do trabalho
equilibrado
É pelo trabalho que o homem se distingue dos demais seres vivos, moldando a natureza e dela retirando tudo que seja
necessário e útil à sua subsistência e conforto.
Fator de dignidade e de felicidade do trabalhador, é no trabalho que o homem desenvolve a sua criatividade e personalidade, empregando, como importante ferramenta, a singularidade de dons de que a natureza humana é dotada.
Com o advento da Revolução Industrial a dignidade do trabalhador foi relegada a um segundo plano, especialmente nas
grandes indústrias em que a produção começava a ser realizada em larga escala.
À perda da dignidade, somou-se o completo estado de insegurança que caracterizaram as fábricas, com arranjo inseguro
de máquinas e equipamentos, dispersão de gases e vapores
tóxicos, ruídos excessivos, dentre outros fatores, minando a
saúde e a integridade física do trabalhador.
O modelo econômico inaugurado com a Revolução Industrial desencadeou tanto o surgimento do proletário como o início do processo de degradação do meio ambiente natural e
humano numa escala nunca antes vista. Para a nova classe
social que nascia, essa degradação ambiental significava sujeição a doenças ocupacionais e a acidentes de trabalho. Verificava-se um súbito e violento decréscimo na qualidade de vida
da população. A esse respeito afirma Alfredo J. Ruprecht que
durante a época da Revolução Industrial não havia nenhum tipo de
proteção para aquele que sofresse um infortúnio laboral, pois dominava amplamente o princípio liberal do laisser faire. O único recurso
13
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– diante das evidentes dificuldades econômicas enfrentadas pela
enorme maioria dos trabalhadores – era a caridade, a beneficência14.

O alarmante crescimento de ocorrências de acidente de
trabalho e doenças ocupacionais, fez despertar a preocupação
com a questão da saúde e segurança do trabalhador, ganhando corpo o clamor por um sistema legislativo que coibisse a
degradação do meio ambiente do trabalho.

Reconhecimento no plano legislativo
A preocupação em assegurar proteção ao meio ambiente do
trabalho como elemento integrante do meio ambiente em geral,
tem se revelado nos instrumentos editados pela Organização
Internacional do Trabalho.
A Convenção n. 148, por exemplo, que dispõe sobre proteção dos trabalhadores contra os riscos oriundos da contaminação do ar, do ruído e das vibrações no local de trabalho, disciplina assunto de grande relevância tanto para o Direito Ambiental quanto para o Direito Ambiental do Trabalho, uma vez
que não apenas a qualidade do ambiente laboral que o trabalhador frequenta é afetada pela poluição, mas também a qualidade de vida de toda a população.
Também a Convenção nº 155 da OIT, sobre Segurança e
Saúde dos Trabalhadores, faz expressa referência ao maio ambiente do trabalho, ao declarar no art. 4º que
1. Todo Membro deverá, em consulta com as organizações representativas de empregadores e de trabalhadores, e levando em conta
as condições e a prática nacionais, formular, pôr em prática e reexaminar periodicamente uma política nacional coerente em matéria de
segurança e saúde dos trabalhadores e o meio-ambiente do trabalho.
2. Essa política terá como objetivo prevenir os acidentes e os danos
à saúde que forem consequência do trabalho, tenham relação com a
atividade de trabalho ou se apresentarem durante o trabalho, reduzindo ao mínimo, na medida em que for razoável e possível, as causas dos riscos inerentes ao meio ambiente do trabalho15.
Revelando-se uma das expressões do meio ambiente em ge14
15

FIGUEIREDO, op. cit., p. 21.
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ral, o meio ambiente de trabalho não poderia deixar de ostentar a natura jurídica de direito fundamental.
A sua relevância é acentuada quando se verifica tratar-se
de um direito cuja degradação pode gerar violação ao direito à
vida, à saúde e à sadia qualidade de vida do trabalhador.
Daí porque o direito ao meio ambiente passou a figurar nas
constituições modernas. Observa Antônio Herman Benjamin
que a constitucionalização do meio ambiente traz inúmeros
benefícios à proteção ambiental, ressaltando o autor o estabelecimento de um dever constitucional genérico de não degradar, contraposto ao dever de explorar, inerente ao direito de
propriedade previstos no art. 5º, XXII, da Constituição Federal.16
Autores há que sustentam que as normas de proteção ao
meio ambiente em geral e ao meio ambiente do trabalho em
particular apresentam o perfil de direito humano fundamental17.

A abrangência do direito ao meio ambiente do
trabalho equilibrado
Poder-se-ia imaginar que o meio ambiente do trabalho
identifica-se com a noção de local de trabalho ou de estabelecimento. Contudo, o aspecto espacial é insuficiente para caracterizar o instituto em apreço, já que o trabalho desenvolvido
fora do estabelecimento do empregador, como o trabalho a
domicílio e o trabalho externo dos motoristas, por exemplo,
16

CANOTILHO e MORATO LEITE, op. cit. p. 69. CANOTILHO e MORATO LEITE, op. cit. p. 69.
CANOTILHO e MORATO LEITE, op. cit. p. 69.
17 Evanna Soares destaca a natureza do meio ambiente de trabalho adequado como direito humano
fundamental. Para a autora, A Declaração de Estocolmo de 1972 reconheceu ao homem o direito
fundamental de viver em um meio que lhe permita vida digna, com bem-estar – nada obstante
alguns autores ainda duvidem de sua existência jurídica. Reconheceu, também, a proteção desse
meio para gerações presentes e futuras. Desde então, acha-se consagrado, internacionalmente, o
direito ao meio ambiente equilibrado ecologicamente e à qualidade de vida, como bem jurídico
fundamental. Esse direito projetou-se com grande relevo e como uma necessidade em todo mundo.
Tal ‘status’ reconhecido ao meio ambiente sadio como direito fundamental faz elevá-lo ao mesmo
nível de relevantíssimos direitos, tal o próprio direito à vida, demandando, para sua defesa ou
efetivação, providências estatais e da sociedade civil. De fato, tal reconhecimento tem importante
efeito na busca da efetivação do direito ao meio ambiente hígido e sadio.
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também atrai a noção de meio ambiente do trabalho.
O conceito de meio ambiente do trabalho deve ser o mais
abrangente possível, alcançando o trabalho desenvolvido em
atividades industriais, comerciais, de prestação de serviços,
urbanas ou rurais.
Entretanto, fácil visualizar e captar o sentido do meio ambiente do trabalho, quando se focaliza o trabalho desenvolvido
nas fábricas. Sendo uma porção do meio ambiente natural
apropriada e transformada pelo homem e reservada ao desenvolvimento de atividades operacionais da empresa, é essencial
que esse espaço físico mantenha permanente equilíbrio entre
seus fatores, em nível aproximado à qualidade do ambiente
externo.
Assim, a qualidade do ar não pode ser comprometida por
emanações de gases ou vapores decorrentes do processo produtivo. As máquinas devem estar aterradas e com suas partes
móveis devidamente protegidas. As condições de ventilação,
iluminação e sonorização devem apresentar-se em níveis tais
que não prejudiquem a saúde ou segurança do trabalhador. A
organização do trabalho e o arranjo das máquinas devem estar
dispostos de modo a favorecer a eficiência e produtividade,
mas, sobretudo, a movimentação segura do operário.
O meio ambiente de trabalho correspondente, portanto, à
conjunção desses fatores físicos – estabelecimento, máquinas e
equipamentos – com a organização do trabalho, a fixação da
jornada de trabalho, a disposição dos turnos, a informação
sobre os riscos decorrentes da atividade, a promoção de treinamento dos trabalhadores, enfim com a conduta da empresa
frente aos riscos derivados do processo laboral.
A conduta do beneficiário do resultado econômico do trabalho é fundamental para a garantia de um meio ambiente do
trabalho hígido e seguro. O primeiro passo nesse sentido é a
identificação de todos os fatores de riscos inerentes ao processo produtivo. O segundo, a realização de monitoramento periódico e o controle ambiental dos riscos e a organização do
trabalho voltada prioritariamente para a proteção da saúde e
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segurança do trabalhador.
Os riscos inerentes ao trabalho enquadram-se em cinco categorias: físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentários.
Compete à empresa identificar todos os fatores de riscos
ambientais – físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentários - presentes no estabelecimento. Em seguida, é preciso que esses riscos sejam medidos e monitorados periodicamente, com vistas à promoção do controle ambiental e da adoção de medidas de proteção coletiva.
Essa obrigação genérica de identificar, monitorar e controlar os riscos ambientais está prevista no item 9.1.1 da NR-9 do
Ministério do Trabalho e Emprego, que institui o programa de
prevenção de riscos ambientais – PPRA.
Portanto, o meio ambiente de trabalho equilibrado qualifica-se pela identificação, monitoramento e controle ambiental
dos fatores de riscos químicos, físicos, biológicos, acidentários
e ergonômicos presentes no ambiente laboral.
Essa definição alcança também o trabalho desenvolvido externamente. O trabalho em minas subterrâneas ou céu aberto,
bem como o trabalho nos canaviais deve ser organizado de tal
modo que o trabalhador esteja protegido de danos decorrentes
de riscos químicos, físicos, biológicos, acidentários ou ergonômicos presentes na atividade.
Grande parte dos acidentes de trabalho registrados na indústria da construção civil decorre de queda de altura, choque
elétrico ou soterramento, predominando, neste setor da atividade econômica, os chamados riscos acidentários.
Os equipamentos de proteção coletiva são as medidas mais
apropriadas e eficazes para garantir a segurança do trabalhador. A instalação de andaime fachadeiro, por exemplo, constitui importante medida de proteção contra a projeção de objetos no canteiro de obras. O fechamento dos vãos abertos e do
poço do elevador e a colocação de parapeitos ao longo das lajes
são eficientes mecanismos de proteção contra queda de altura.
À luz de tais considerações, três elementos são indispensá-
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veis à caracterização do meio ambiente do trabalho: a) fatores
físicos; b) os riscos oriundos da atividade; c) o controle dos riscos.
Sendo o trabalho humano uma atividade de transformação
da natureza, necessariamente este deve ser realizado num espaço físico determinado e frequentemente com o emprego de
máquinas e equipamentos, cuja reunião constitui os fatores
físicos.
O segundo elemento é caracterizado pelos riscos presentes
no ambiente laboral, divididos em cinco categorias: riscos
químicos, físicos, biológicos, acidentários e ergonômicos. O
risco é inerente ao trabalho. Nada na natureza escapa ao risco,
em maior ou menor grau. O comportamento dos dirigentes da
empresa frente aos riscos inerentes ao processo produtivo ensejará a potencialização ou a atenuação desses riscos.
O terceiro elemento é inerente à conduta humana frente
aos fatores de risco presentes no ambiente laboral. É necessário que o beneficiário do trabalho de outrem identifique os riscos inerentes ao trabalho, promova periodicamente a mediação
e o monitoramento do impacto desses riscos à saúde e segurança do trabalho e, por último, promova permanente controle
ambiental desses riscos. O comportamento da empresa é elemento fundamental para qualificação do meio ambiente do
trabalho como equilibrado ou degradado.

Conceito de meio ambiente do trabalho
equilibrado
José Afonso da Silva enfatiza que merece referência em separado, o meio ambiente do trabalho como o local em que se
desenrola boa parte da vida do trabalhador, cuja qualidade de
vida está, por isso, em íntima dependência da qualidade daquele meio ambiente. É um meio ambiente que se insere no
artificial, mas, digno de tratamento especial, tanto que a Constituição o menciona explicitamente no art. 200, VIII, ao estabelecer que uma das atribuições do sistema único de saúde conRevista do Ministério Público do Trabalho na Bahia - nº 5 - 2015
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siste em colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. O ambiente do trabalho é protegido
por uma série de normas constitucionais e legais destinadas a
garantir-lhe condições de salubridade e segurança18.
Segundo João José Sady para falarmos em meio ambiente
de trabalho, poderemos adaptar a definição legal de meio ambiente, vinculando-a ao mundo do trabalho, resultando, assim
definido: o conjunto das condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e
rege a vida das pessoas nas relações de trabalho.
A conceituação de meio ambiente do trabalho equilibrado
deve afastar-se do aspecto meramente geográfico, que aproxima meio ambiente de estabelecimento e acaba por confundir
meio ambiente do trabalho com meio ambiente industrial.
Parece-nos que o conceito formulado por Rodolfo de Camargo Mancuso, consegue captar toda a dimensão do meio
ambiente do trabalho:
O meio ambiente do trabalho vem a ser o ‘habitat natural’, isto é, tudo que envolve e condiciona, direta ou indiretamente, o local onde o
homem obtém os meios para prover o quanto necessário para sua
sobrevivência e desenvolvimento, em equilíbrio com o ecossistema.
A contrario sensu, portanto, quando aquele ‘habitat’ se revele inidôneo
a assegurar as condições mínimas para uma razoável qualidade de
vida do trabalhador, aí se terá uma lesão ao meio ambiente do trabalho19.
Trata-se de conceito que não incide no equívoco de identificar o meio ambiente do trabalho com o meio ambiente industrial, deixando de contemplar o ambiente laboral constituído
fora das fábricas, a exemplo do trabalho em minas subterrâneas, plataformas petrolíferas e nos serviços de transportes
aéreos e marítimos.

Do direito ao meio ambiente do trabalho
18
19
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equilibrado e seu entrelaçamento com os
interesses individuais
A definição de interesses difusos, coletivos e individuais
homogêneos encontra-se consagrada no artigo 81 do Código de
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90):
“Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das
vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título
coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam
titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos
deste Código, os transindividuais de natureza indivisível de que seja
titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com
a parte contrária por uma relação jurídica base;
III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.”
O direito a um ambiente sadio não é um bem público nem
privado, mas um bem de natureza difusa, pois todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme expressão do artigo 225 da Constituição Federal.
Esse bem ambiental difuso está em constante interação
com interesses individuais que lhe são subjacentes, já que o
desequilíbrio ambiental frequentemente atinge o homem em
seu ambiente natural.
O trabalho nos canaviais, por exemplo, gera, em razão da
queimada da cana, poluição ambiental que é sentida fortemente nas proximidades, causado danos a interesses difusos da
população que mora nas cidades circunvizinhas. A elevação do
índice de enfermidades ligadas ao aparelho respiratório demonstra a existência de pessoas determinadas, diretamente
afetadas pelas emanações de fumaças. São os interesses individuais afetados pelo dano ambiental difuso.
Por outro lado, a situação aventada gera danos a interesses
coletivos que também são objeto de proteção. O labor em jornadas excessivas, em ambiente penoso e insalubre que causa
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danos à saúde dos trabalhadores das usinas, afeta os interesses do grupo de trabalhadores.
Com muita propriedade João José Sady demonstra a constante interação dos interesses difusos, coletivos e individuais,
homogêneos ou não, quando presente a degradação ambiental:
Num simples exercício de imaginação, é possível desenhar, desde logo, diversas hipóteses em que o dano ao meio ambiente de trabalho
possa gerar direitos coletivos ou individuais.
Com efeito, tomemos o caso de uma fábrica interditada em razão do
uso de um elemento químico poluente que tenha afetado, outrossim,
de modo gravíssimo os seus empregados. É evidente que o interesse
no fechamento da fábrica pode ser tido como difuso, já que é comungado por toda a coletividade no sentido de que o poluente utilizado
indevidamente na indústria não venha a corroer o meio ambiente
onde está ela instalada.
Tal interesse da comunidade em geral coexiste com o do grupo, ou
seja, da categoria profissional dos empregados químicos, dentre os
quais estão os empregados da empresa mencionada. De outro lado,
podemos ver que há uma pluralidade de interesses individuais homogêneos dos empregados lesados.
A ideia embutida no conceito de meio ambiente de trabalho inclui a
percepção de que se integram todos esses tipos de interesses, em caráter concorrente, já que essa ordem pública tecnológica de que falamos volta-se à proteção da sociedade, do grupo profissional e dos
trabalhadores enquanto indivíduos20.

Do meio ambiente de trabalho degradado e do
acidente de trabalho
A Constituição Federal de 1988 consagra dois relevantes
direitos destinados aos trabalhadores urbanos e rurais. O primeiro deles está no inciso XXII do art. 7º, que proclama a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de
saúde, higiene e segurança. O segundo está no inciso XXVIII,
que prevê o seguro contra acidente de trabalho, a cargo do
empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.
São disposições que não estão em conflito, antes se com20
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plementam em prol da proteção integral da saúde e da vida do
trabalhador. A preocupação ambiental trouxe para os textos
legais preceitos que visam concretizar uma política prevencionista e acauteladora, sabido que nessa temática mais importante do que indenizar é prevenir a degradação ou recompor o
bem ambiental degradado.
O inciso XXVIII do art. 7º faz alusão direta à expressão acidente de trabalho, entendido como um evento certo que causa
lesão, morte, ou incapacidade temporária, para pessoa determinada. A norma em análise abrange em seu campo de incidência interesses individuais, puros ou homogêneos. Desse
modo, quando ocorre um evento determinado, enquadrado na
definição legal de acidente de trabalho, torna-se relevante a
questão do seguro social, custeado pelo empregador, e a questão da responsabilidade civil do empregador, quando este incorrer em dolo ou culpa.
Igual raciocínio não pode ser feito quando se está em causa
a disposição constitucional alusiva ao direito à redução dos
riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde,
higiene e segurança. Aqui o legislador endereça a proteção
não ao trabalhador acidentado, mas ao meio ambiente do trabalho, como instituto autônomo, merecedor de proteção constitucional, tendo em vista os relevantes bens jurídicos que vicejam à sua sombra, tais a vida, a saúde e a segurança do trabalhador.
Essa distinção é fundamental para a compreensão do alcance da responsabilidade civil, nas duas situações cogitadas:
quando decorrente de desequilíbrio ambiental trabalhista ou
quando decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional.
Relativamente ao acidente de trabalho21, cuidou a lei previdenciária de conceituá-lo pelo critério analítico, descrevendo o
21 Evitamos mencionar aqui a palavra infortúnio, expressão que pressupõe que o acidente é uma
consequência inexorável do fato de trabalhar. Segundo Liliana Allodi Rossit, há riscos intrínsecos da
atividade que podem, por desventura ou falta de sorte, se abater sobre o trabalhador. Trata-se de
uma concepção completamente distorcida da realidade, servindo para encobrir a gênese do acidente
e seus verdadeiros responsáveis.
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evento pelos elementos essenciais que o configuram. Assim, a
Lei nº 8.213/91, em seu artigo 19, define acidente de trabalho
nos seguintes termos:
Art. 19. Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VIII do art. 11 desta Lei, provocando lesão
corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou
redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
Portanto, o acidente típico é definido a partir dos três elementos configuradores do acidente de trabalho22: a) fato ocorrido na execução do trabalho; b) dano na integridade física ou
na saúde do empregado c) incapacidade para o trabalho.
Ao lado do acidente típico, cuida a lei previdenciária de definir outras hipóteses que essencialmente não estariam enquadradas como acidente de trabalho, mas por questão de política legislativa, resolveu o legislador aproximá-las para que
recebessem o mesmo tratamento jurídico.
Nesse sentido, consideram-se acidente de trabalho, por
exemplo, as doenças ocupacionais, os acidentes ligados ao
trabalho que tenham contribuído para a morte, redução ou
perda da capacidade laborativa do empregado, o acidente decorrente de agressão, sabotagem ou terrorismo e o acidente in
itinere.
Ainda, equipara a lei ao acidente de trabalho a doença profissional e a doença do trabalho, nos seguintes termos:
Art. 20. Consideram-se acidente de trabalho, nos termos do artigo
anterior, as seguintes entidades mórbidas:
I – doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e
constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;
II – doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função e condições especiais em que o trabalho é realizado e
com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada
no inciso I.
Em verdade, o acidente de trabalho é uma forte evidência
de que o meio ambiente do trabalho está desajustado e de que
22
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providências urgentes deverão ser adotadas pelo poluidor no
sentido de reconstituir o bem ambiental degradado.
Bem entendidos os limites conceituais entre meio ambiente
do trabalho degradado e acidente do trabalho, oportuno mencionar os efeitos jurídicos daí decorrentes, notadamente quanto à
questão da responsabilidade civil do agente causador do dano.

A responsabilidade objetiva do empregador por
acidente de trabalho
Poder-se-ia dedicar muitas linhas para explicar a evolução
da responsabilidade civil por acidente de trabalho em nosso
direito positivo. Contudo, os restritos limites deste trabalho
impõe-nos pincelar seus principais aspectos.
Muito se percorreu e longas discussões doutrinárias e jurisprudenciais se travaram até se chegar ao preceito constitucional previsto no artigo 7º, XXVIII, de seguinte teor: “Art. 7º.
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: ... XXVIII –
seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador,
sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando
incorrer em dolo ou culpa”.
Para a teoria clássica, da responsabilidade subjetiva, competia à vítima comprovar a culpa do empregador, consubstanciada na violação de uma norma geral ou específica de proteção à saúde e segurança do trabalhador.
O rigor do elemento subjetivo da responsabilidade civil,
consistente na conduta do empregador frente ao evento acidentário, como requisito para a configuração do dever de indenizar, foi ao longo do tempo sendo atenuado.
Inicialmente, entendia-se que o pagamento do seguro acidentário isentava o empregador de qualquer outra indenização, pois do contrário configurar-se-ia o enriquecimento ilícito
da vítima ou o conhecido bis in idem.
Esse entendimento recebeu o conforto do Decreto nº.
24.637/34, que previu expressamente que, além da cobertura
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acidentária, estaria o empregador dispensado de pagar qualquer outra indenização fundada no direito comum (art. 12).
Anos depois, o Decreto-lei nº 7.036/44, ainda nos quadros
da responsabilidade subjetiva, suavizando o rigor do preceito
anterior, previu a responsabilidade civil do empregador quando o acidente decorresse de dolo deste ou de seus prepostos.
Chamado a se pronunciar sobre a polêmica que se travara
na época, o Supremo Tribunal Federal validou o preceito trazido pelo Decreto-lei nº 7.034/44 e foi mais além, acolhendo o
entendimento de que à vítima também cabia a reparação
quando o empregador procedesse com culpa grave. Firmada a
jurisprudência daquela Corte, essa diretriz consolidou-se na
Súmula nº 229, de seguinte teor: “A indenização acidentária
não exclui a do direito comum, em caso de dolo ou culpa grave
do empregador”.
Foi nesse contexto que veio à luz a Constituição Federal de
1988, momento em que o número de acidentes de trabalho era
crescente e preocupante e a Carta Cidadã não poderia fechar
os olhos para essa lamentável realidade.
A disposição constitucional prevista no art. 7º, inciso XXVIII,
alargou o campo da responsabilidade civil do empregador para
todas as modalidades de culpa, abrangendo evidentemente o
comportamento doloso. Até mesmo a culpa mais levíssima seria
passível de gerar a obrigação do empregador de reparar o dano
causado ao trabalhador: “Art. 7º. São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social: ... XXVIII – seguro contra acidentes de trabalho,
a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este
está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa”.
Inegavelmente, a declaração constitucional representou
importante avanço em relação ao sistema anterior, eis que
bastava a prova da mais leve culpa, de um leve descuido quanto às cautelas necessárias à manutenção de um ambiente do
trabalho sadio e seguro, para gerar o dever de reparar.
Todavia, muito se havia por percorrer e novos ventos começaram a soprar favoravelmente à teoria da responsabilidade
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objetiva.
Enquanto a responsabilidade subjetiva ocupou posição de
destaque como regra geral, casos esparsos de responsabilidade
objetiva foram sendo admitidos aos poucos, em hipóteses expressamente previstas em lei, a exemplo do Decreto nº 2.681,
de 7 de dezembro de 1912, cujo artigo 26 responsabilizava objetivamente as estradas de ferro por todos os danos que, na
exploração de suas linhas, causavam aos proprietários marginais. De igual sorte, a responsabilidade civil do transportador
aéreo, regulada nos artigos 268 e 169 do Código Brasileiro de
Aeronáutica, já se lastreava na teoria do risco. A Constituição
Federal de 1988 previu hipóteses de responsabilidade objetiva
nos artigos 37, § 6º, 225, § 3º e 21, XXIII.
O Código de Defesa do Consumidor representou importante
alento à teoria do risco, na medida em que transferiu os riscos
do consumo ao fornecedor do produto, acolhendo a teoria do
risco do empreendimento, segundo a qual “todo aquele que se
disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo
tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos
bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa”23.
CAVALIERI FILHO destaca o vigoroso impacto do CDC na
teoria da responsabilidade civil:
Veremos que a responsabilidade estabelecida no Código de Defesa
do Consumidor é objetiva, fundada no dever e segurança do fornecedor em relação aos produtos e serviços lançados no mercado de
consumo, razão pela qual não seria também demasiado afirmar que,
a partir dele, a responsabilidade objetiva, que era exceção em nosso
Direito, passou a ter um campo de incidência mais vasto do que a
própria responsabilidade subjetiva24.
Finalmente, a norma de caráter geral sobre responsabilidade civil objetiva, da qual tanto se ressentia o ordenamento
jurídico pátrio, veio com o Código Civil de 2002, artigo 927,
parágrafo único, que assim dispõem: “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvi23
24
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da pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para
os direitos de outrem”.
Com o advento daquele preceito, novos dissensos doutrinários passaram a balançar o mundo jurídico, formando-se duas
correntes em torno da questão da aplicabilidade, ou não, do
novo dispositivo em matéria de acidente de trabalho.
Para a primeira corrente, o parágrafo único do artigo 927
não colhe as hipóteses de acidente de trabalho, uma vez que a
Constituição Federal, art. 7º, inciso XXVIII, dispõe de norma
própria sobre o assunto, de hierarquia superior, prevendo a
culpa do empregador como requisito indispensável para a configuração da responsabilidade deste. Seria objetiva apenas a
responsabilidade pelo seguro acidentário, caso em que o órgão
previdenciário deveria garantir os benefícios do sistema, sem
cogitar do elemento subjetivo presente no evento acidentário.
Essa corrente é sintetizada no pensamento de Cavalieri Filho:
Temos, assim, por força de expresso dispositivo constitucional, duas
indenizações por acidente do trabalho, autônomas e cumuláveis. A
acidentária, fundada no risco integral, coberta por seguro social e
que deve ser exigida do INSS. Mas se o acidente do trabalho (ou doença profissional) ocorrer por dolo ou culpa do empregador, o empregado faz jus à indenização comum ilimitada.
Sustentam alguns autores que a responsabilidade do empregador
por acidente de trabalho ou doença profissional do empregado passou a ser objetiva depois da vigência do Código Civil de 2002. Entendem que a teoria do risco criado, adotada no parágrafo único do
art. 927 (risco profissional, para outros), ajusta-se como luva àquelas
atividades de risco excepcional a que são submetidos os empregados
que trabalham em pedreiras, minas de carvão, motoristas de ônibus
(sujeitos a constantes assaltos).
Embora ponderáveis os fundamentos que o sustentam, não partilhamos desse entendimento, porque a responsabilidade do empregador em relação ao empregado pelo acidente de trabalho ou doença
profissional está disciplinada no art. 7º XXVIII, da Constituição Federal (responsabilidade subjetiva, bastando pra configurá-la a culpa
leve) – o que inaplicável à espécie, por força do princípio da hierarquia, o parágrafo único do art. 927 do Código Civil.
A norma infraconstitucional não pode dispor de forma diferente da
norma constitucional. Assim como o Código Civil não poderia, por
exemplo, atribuir ao Estado responsabilidade subjetiva, por estar es-
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sa responsabilidade disciplinada na Constituição Federal como objetiva (art. 37, § 6º), não poderia também atribuir responsabilidade objetiva ao empregador quando tal responsabilidade está estabelecida
na Constituição como subjetiva25.

Perfilhamos o entendimento esposado pela segunda corrente, que parte da premissa de que os direitos assegurados aos
trabalhadores urbanos e rurais previstos no artigo 7º da Constituição Federal consolidam um núcleo mínimo de proteção,
suscetível de ser reforçado por outras normas que visem à melhoria da condição social do trabalhador, consoante prevê o
caput daquele preceito constitucional. Nesse sentido, o elenco
de normas ali consagradas não esgota o sistema protetivo, podendo a legislação ordinária estabelecer outras normas que
concretizem a dignidade da pessoa humana do trabalhador.
Nesse sentido, adverte Sebastião Geraldo de Oliveira:
Por outro lado, a prevalecer o entendimento da primeira corrente,
chegaríamos a conclusões que beiram o absurdo ou ferem a boa lógica. Se um autônomo ou um empreiteiro sofrer acidente, o tomador
dos serviços responde pela indenização, independentemente de culpa, com apoio na teoria do risco; no entanto, o trabalhador permanente, com os devidos registros formalizados, não tem assegurada
essa reparação! Se um bem ou equipamento de terceiros for danificado pela atividade empresarial, haverá indenização, considerando
os pressupostos da responsabilidade objetiva, mas o trabalhador,
exatamente aquele que executa a referida atividade, ficará excluído...26
A eficácia social do direito à vida, à saúde e à segurança do
trabalhador depende sobretudo de medidas educativas e de
conscientização do empregador quanto ao emprego de técnicas
de segurança adequada ao seu processo produtivo. A atenção
do Poder Público deve ser reservada precipuamente na prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Nesse
contexto, a teoria da responsabilidade objetiva do empregador,
além de encontrar fundamento em interpretação sistemática e
teleológica, ergue-se como medida de justiça com aqueles que
25
26
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ativamente contribuem para o desenvolvimento nacional.
É preciso considerar, ainda, que o acidente de trabalho e a
doença ocupacional constituem reflexos do dano ambiental
coletivo. Se a empresa mantém o meio ambiente laboral completamente nocivo à saúde da população de trabalhadores, estará por certo dando causa a um dano ambiental coletivo e a
possíveis danos individuais reflexos deste.
Délton Winter de Carvalho, distingue com muita propriedade
os danos ambientais individuais ou reflexos dos danos coletivos:
Os danos ambientais individuais ou reflexos consistem nos danos ambientais que, ao atingirem o meio ambiente, lesão ‘por ricochete’ a esfera
de direito do indivíduo em seu patrimônio ou saúde. Tal espécie de
dano ambiental configura-se como aqueles prejuízos que, atingindo o
meio ambiente de forma imediata, repercutem de forma mediata na esfera individual de particulares (saúde, patrimônio ou bem-estar) ou lesam o ente público (bens públicos), singularmente considerado.
Já os danos ambientais coletivos são aqueles que dizem respeito aos sinistros causados ao meio ambiente em si, sem a necessidade de
qualquer comprovação de repercussão lesiva à esfera de interesses
humanos. Esse preceito parte do pressuposto de que a lesão ao ambiente, em si, já viola as condições e a qualidade de vida humana,
atingindo negativamente os interesses transindividuais (difusos e
coletivos) que envolvem o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Assim, considerando o meio ambiente como
um bem de uso comum do povo, como o faz a Constituição brasileira, o dano causado ao meio ambiente, por óbvio, lesa os interesses da
coletividade (determinável, no caso dos interesses coletivos, ou não,
no dos interesses difusos)27.
A compreensão do acidente de trabalho e da doença ocupacional como eventos reflexos da degradação do meio ambiente laboral, eventos que atingem diretamente a esfera jurídica
de pessoa determinada, é de suma importância para o correto
enquadramento da questão da responsabilidade civil.
Havendo uma relação de causa e efeito entre o dano individual e a degradação do meio ambiente do trabalho, levanta-se
a responsabilidade civil objetiva do empregador, com fundamento em disposição específica, o artigo 14, §1º, da Lei nº
27
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6.938/1981: “Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da
existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados
ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”28.
Em suma, nosso sistema jurídico é guarnecido de um sistema adequado de proteção ao meio ambiente do trabalho,
prevendo a responsabilidade civil objetiva do empregador
quando a sua conduta der causa a acidente de trabalho ou
doença ocupacional.
A norma insculpida no artigo 7º, XXVIII, ao prever a indenização a cargo do empregador, quando incorrer em dolo ou
culpa, não impede a recepção e incidência de normas provenientes de outras fontes normativas que instituem a teoria do
risco de modo amplo, como a norma do artigo 927, parágrafo
único, do Código Civil de 2002 e a regra consubstanciada no
artigo 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, que concebe a responsabilidade de terceiros que derem causa a danos reflexos aos danos ambientais coletivos.

A responsabilidade objetiva do empregador por
degradação do meio ambiente do trabalho.
O ordenamento jurídico dispõe de normas específicas de tutela do meio ambiente de trabalho, cuja fundamentação constitucional está nos artigos 225, caput, e § 3º c/c art. 200, VIII e
art. 7º, XXII, e legal no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981.
Tais disposições perfazem um sistema de proteção que tem
a finalidade preventivo-reparatório do dano ambiental coletivo,
de tutela do meio ambiente laboral em si considerado, independentemente do direito fundamental à saúde e à vida. A proteção contra danos decorrentes de acidentes de trabalho ou
doença ocupacional, danos reflexos dos danos ambientais coletivos, encontra lastro no inciso XXVIII do artigo 7º da Consti28

Nesse sentido, Délton Winter de Carvalho, quando focaliza o problema à luz do direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado. Vide CARVALHO, Délton Winter de. Dano Ambiental Futuro. A
responsabilização civil pelo risco ambiental. Forense Universitária, São Paulo, 2008, p. 94.
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tuição Federal, que institui o “seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que
este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa”, conforme se expôs no tópico precedente.
Com efeito, a preocupação ambiental consagrou um sistema de proteção que não se limita ao indivíduo ou ao trabalhador. Destinatários da norma constitucional são todos e a preservação do bem ambiental deve alcançar ainda as presentes e
as futuras gerações, conforme dispõe o artigo 225 da Carta
Magna: “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”.
O desequilíbrio e a nocividade do meio ambiente do trabalho lesam interesses da coletividade (interesses difusos e coletivos). Os danos ambientais coletivos dizem respeito aos prejuízos causados ao meio ambiente em si, sem se cogitar de eventuais danos reflexos ocasionados a interesses individuais. Não
se perquire aqui da existência de acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. Tais eventos denotam um quadro preocupante de desequilíbrio do meio ambiente do trabalho, a demonstrar que medidas preventivas e corretivas devem ser urgentemente adotadas29.
A abordagem sistemática entre o meio ambiente natural e
todos os seus aspectos, incluindo o meio ambiente laboral, é
de fundamental importância para a compreensão do macro
problema ambiental e para a tomada de decisão quando aos
mecanismos necessários à sua tutela. Poder-se-ia mencionar
29
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“Os danos ambientais, em sua dimensão coletiva, consistem em agressões ocasionadas diretamente
ao meio ambiente, em sua dimensão de macrobem, afetando, por isso, interesses transindividuais
(direitos difusos ou coletivos stricto sensu). Partindo do pressuposto de que o art. 225 da Constituição
Federal caracteriza o meio ambiente como bem de uso comum do povo, a sua tutela repercute na
promoção da qualidade de vida, através da proteção direta de sua dimensão ambiental (qualidade
ambiental). O dano ambiental coletivo configura-se na lesão ao meio ambiente unitário, autônomo,
coletivo e indivisível, ou seja, ao macrobem, o que lhe confere o status de um direito inalienável,
irrenunciável e imprescritível”. (CARVALHO, Délton Winter de. Dano Ambiental Futuro. A
responsabilização civil pelo risco ambiental. Forense Universitária, São Paulo, 2008, p. 100).
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uma infinidade de exemplos em que o dano ambiental tem origem na empresa, polui o ambiente de trabalho e deposita na
atmosfera gases tóxicos que submetem a seus efeitos uma expressiva gama de pessoas indeterminadas.
Daí a relevância em se focalizar o direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, por um de seus relevantes
aspectos, o meio ambiente do trabalho equilibrado, cuja matriz
constitucional está no artigo 225, já transcrito, combinado com
o artigo 200, inciso VIII, e 7º, XXII, da Constituição Federal:
“Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:
...
VIII – colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido
o do trabalho”.
“Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
...
XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas, higiene e segurança”.

Referidas normas prestigiam os princípios ambientais da precaução e da prevenção, desencadeando efeitos jurídicos só pelo
fato da degradação ambiental, mesmo que desta não advenham
danos imediatos e reflexos à saúde ou à vida do trabalhador.
A teoria da responsabilidade objetiva em matéria ambiental
já vinha consagrada na Lei nº. 6.938/81, conhecida por Lei de
Política nacional do Meio Ambiente, cujo artigo 14, parágrafo
primeiro, estabelece que “sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao
meio ambiente e a terceiros, efetuados por sua atividade”.
Referida disposição legal foi recepcionada pela Constituição
Federal de 1988, que institui o direito fundamental ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado (artigo 225, caput), além
de prever expressamente que “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causaRevista do Ministério Público do Trabalho na Bahia - nº 5 - 2015
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dos” (art. 225, § 3º).
Portanto, em face do nosso sistema jurídico, a responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente do trabalho é
objetiva do empregador, cabendo apenas a demonstração da
conduta (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.
Compete ao agente responsável pela degradação ambiental,
a demonstração das excludentes da responsabilidade civil: a
culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito e a força maior e o
fato de terceiro.

Conclusão
O Código Civil brasileiro em vigor consagra, como regra geral, a teoria subjetiva, exigindo a culpa como pressuposto da
reparação, ao tempo em que captando a evolução doutrinária
encerra disposição geral de responsabilidade fundada na teoria
do risco (art. 927, parágrafo único).
A Constituição Federal de 1988, na esteira das mais avançadas constituições, influenciadas pela crise ecológica e pela
necessidade de uma tomada de posição frente à poluição ambiental, proclamou o direito fundamental ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, focalizando o meio ambiente natural (art. 225), artificial (art. 182/183), cultural (arts. 215/216)
e do trabalho (art. 200, VIII).
A proteção ao meio ambiente é a um só tempo um direito e
uma garantia, entendida esta última como cláusula assecuratória do direito à vida, à sadia qualidade de vida, à saúde e à
dignidade da pessoa humana.
Para fins de estudo e sistematização dos fenômenos que lhes
são peculiares, a doutrina tem ressaltado os aspectos natural e
artificial do meio ambiente, em função da relação entre o homem
e a natureza, trazendo à tona a dicotomia meio ambiente natural
e meio ambiente artificial, este último entendido como resultado
da ação humana sobre a natureza, com vistas a torná-la mais
adequada aos propósitos e ao conforto do ser humano.
O bem ambiental difuso está em constante interação com
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interesses individuais que lhe são subjacentes, já que o desequilíbrio ambiental frequentemente atinge o homem em seu
ambiente natural.
Embora apresentem em constante interação, é preciso que
se faça a distinção entre degradação do meio ambiente de trabalho e acidente de trabalho, para a definição da disciplina da
responsabilidade civil do agente em cada hipótese.
No caso da responsabilidade civil por acidente de trabalho,
tem aplicação o art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, que
prevê o seguro contra acidente de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado,
quando incorrer em dolo ou culpa.
A alusão direta na disposição constitucional em apreço à
expressão acidente de trabalho, liga-se a ideia de interesses
individuais reflexos do meio ambiente do trabalho em desequilíbrio. Desse modo, quando ocorre um evento determinado,
enquadrado na definição legal de acidente de trabalho, tornase relevante a questão responsabilidade civil do empregador,
quando este incorrer em dolo ou culpa.
Igual raciocínio não pode ser feito quando se está em causa
a disposição constitucional alusiva ao direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (art. 7º, XXII). Aqui o legislador enfatiza o princípio da prevenção e endereça a proteção constitucional diretamente ao meio ambiente do trabalho, como instituto autônomo,
tendo em vista os relevantes bens jurídicos que vicejam à sua
sombra, tais a vida, a saúde e a segurança do trabalhador.
Após longa evolução da teoria da responsabilidade civil por
acidente de trabalho, a regra de responsabilidade civil objetiva,
da qual tanto se ressentia o ordenamento jurídico pátrio, veio
com o Código Civil de 2002, artigo 927, parágrafo único.
A norma insculpida no artigo 7º, XXVIII, ao prever a indenização a cargo do empregador, quando incorrer em dolo ou
culpa, não impede a recepção e incidência de normas provenientes de outras fontes normativas que instituem a teoria do
risco de modo amplo, como a norma do artigo 927, parágrafo
Revista do Ministério Público do Trabalho na Bahia - nº 5 - 2015
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único, do Código Civil de 2002 e a regra consubstanciada no
artigo 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, que proclama a responsabilidade de terceiros que derem causa a danos reflexos aos danos ambientais coletivos.
A responsabilidade civil por danos ao meio ambiente de
trabalho, contudo, busca a reparação de interesses da coletividade (interesses difusos e coletivos). Daí a relevância em se
focalizar o direito difuso ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado por um de seus relevantes aspectos, o meio ambiente do trabalho equilibrado, cuja matriz constitucional está
no artigo 225, já transcrito, combinado com o artigo 200, inciso VIII, e 7º, XXII, da Constituição Federal.
Referidas normas prestigiam os princípios ambientais da precaução e da prevenção, desencadeando efeitos jurídicos só pelo
fato da degradação ambiental, mesmo que desta não advenha
danos imediatos e reflexos à saúde ou à vida do trabalhador.
A teoria da responsabilidade objetiva em matéria ambiental
já vinha consagrada na Lei nº. 6.938/81, art. 14, § 1º, conhecida por Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que restou
recepcionada pela Constituição Federal de 1988.
Portanto, em face do nosso sistema jurídico, a responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente do trabalho é
objetiva do empregador, cabendo apenas a demonstração da
conduta (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.
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DIREITO AO DESENVOLVIMENTO E
RESPONSABILIDADE DO ESTADO. O
DANO NACIONAL. O PAPEL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO
Manoel Jorge e Silva Neto1
Resumo: Este artigo busca explorar o direito humano ao desenvolvimento e a responsabilidade dos Estados no âmbito internacional
como consequência da construção de barreiras ao desenvolvimento
de outros Estados. Busca-se também consolidar a ideia de dano nacional, que é o resultado de ato que obsta ao exercício do direito
humano por qualquer povo, além de referir a importância do Ministério Público do Trabalho para a efetividade do direito ao desenvolvimento.
Palavras-Chave: Direitos humanos. Direito ao desenvolvimento.
Responsabilidade do Estado. Dano nacional. Ministério Público do
Trabalho.
Abstract: This article seeks to explore the human right to development and the States’ liability as a consequence of the construction of barriers to the development of other States. Moreover, it
seeks to consolidate the idea of national damage, which is a result
of an act that hinders the exercise of this human right by any people. Also there is an attempt to refer the relevance of the Labor Public Prosecution to make effective the human right to development.
Key-Words: Human rights. Right to development. State’s liability.
National damage. Labor Public Prosecution
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Ciências, ocorrido em Almaty, no Cazaquistão, no período compreendido entre 5 e 7 de novembro de
2014.
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1. Introdução
Por mais que pareça devidamente consolidada a ideia segundo a qual o grande problema dos direitos humanos, hoje,
não é tanto o de justifica-los, mas sim o de empreendê-los,
convertendo-se, desse modo, num problema mais político do
que filosófico2, é preciso destacar que há, sim, direitos humanos ainda em estado de justificação ou teorização dogmática.
É o caso do direito humano ao desenvolvimento.
Mas como, rigorosa e tecnicamente, é viável concluir que o
direito humano ao desenvolvimento se encontra em estado de
justificação se há norma internacional que o protege e tantas e
renovadas publicações de livros e artigos a respeito?
Respondo com recurso a única e singular ideia: não há
construção dogmática sobre consequências jurídicas do desprezo ao direito humano ao desenvolvimento que o conduza à
almejada zona da efetividade.
Por isso que tentarei demonstrar neste artigo que a ofensa
ao direito humano ao desenvolvimento deve corresponder à
responsabilização do Estado que, por ato ilícito comissivo ou
omissivo, tenha ilegitimamente obstado a fruição do direito por
parte do povo e do Estado atingidos.
Além disso, procurarei assinalar também que a oposição de
barreiras – quaisquer que sejam – ao desenvolvimento de um
povo determina o aparecimento de um dano.
Antes disso, porém, é necessário o exame do direito em
questão no altiplano do sistema constitucional e das normas
internacionais.

2
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Cf. Norberto Bobbio, A era dos Direitos, p. 24.
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2. O direito ao desenvolvimento na Constituição
brasileira. Os princípios fundamentais
Não são poucas as prescrições constitucionais que protegem o direito ao desenvolvimento.
O Preâmbulo da Constituição de 1988 determina a construção de um Estado Democrático, destinado a assegurar o
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça.
Passando ao largo da controvérsia sobre a eficácia do
preâmbulo nas constituições modernas, não deixa de ser emblemático que o direito ao desenvolvimento seja referido em
domínio constitucional tão sensível como é a norma preambular, cuja capacidade de conformação de políticas públicas me
parece absolutamente incontestável.
No âmbito dos Princípios Fundamentais há o adensamento
na Constituição acerca do direito ao desenvolvimento.
O art. 1º, II/CF põe como um fundamento do Estado brasileiro a cidadania.
No particular, é preciso perceber que o signo cidadania não
circunscreve apenas ao campo da ação política para permitir
ao indivíduo o direito à concretização de condições materiais
mínimas e dignas de existência, o que somente acontece se
efetivado o direito ao desenvolvimento.
Não é correto esquecer o solene e elevado comando do art.
1º, IV/CF, ao conclamar como fundamento do Estado brasileiro os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
Entenda-se bem: os valores sociais se ajustam ao trabalho
e à livre iniciativa, impondo incondicionalmente que a atividade empresarial executada no Brasil reconheça que o empreendimento não é um fim em si mesmo; o lucro, sempre admitido
numa economia de mercado como a nossa, está preso ao desenvolvimento da economia, e não apenas ao crescimento do
sistema econômico.
Aliás, a persecução do desenvolvimento econômico está
presente na Constituição de 1988, a ponto de fixá-la como um
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dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil
(art. 3º, II), acompanhando a dogmática constitucional que de
há muito salienta que desenvolvimento não se identifica com
crescimento da economia, desde que se considere ser aquele
uma grandeza de ordem qualitativa, ao passo ser este de compostura quantitativa.
De modo semelhante persegue o desenvolvimento nacional
o dispositivo do art. 3º, III, que refere a elevada injunção constitucional de que é finalidade do Estado brasileiro erradicar a
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais
e regionais. Sem embargo de que o preceptivo inequivocamente
se volta à estabilização do pacto federativo por meio do alcance
do desenvolvimento nacional, é inegável reconhecer que o
principal objetivo assinalado é viabilizar existência digna a todos os brasileiros.
Por fim, mas não menos importante, é necessário registrar
que o modo de relacionamento do Estado brasileiro no concerto das nações está condicionado pela busca do desenvolvimento, pois sendo, como é, direito humano, o Brasil precisa fazê-lo
prevalecer, conforme a baliza segura do art. 4º, II/CF.
E na mesma linha de respeito ao desenvolvimento como direito humano, o parágrafo único do art. 4º/CF esclarece que o
Brasil buscará a integração econômica dos povos da América
Latina, cumprindo logicamente concluir que o propósito da
integração é o desenvolvimento econômico dos países integrados no bloco regional.
Muitas outras disposições constitucionais poderiam ser
destacadas em virtude da conexão material com o direito humano ao desenvolvimento, todavia, basta a remissão aos Princípios Fundamentais para evidenciar a elevada relevância conferida pelo constituinte originário ao direito em questão.

3. O direito ao desenvolvimento na norma
internacional
Não há dúvida sobre a real importância da Declaração so-
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bre o Direito ao Desenvolvimento, de 1986.
Já no Preâmbulo da Declaração, certifica-se que “(...) o desenvolvimento é um processo econômico, social, cultural e político abrangente, que visa ao constante incremento do bemestar de toda a população e de todos os indivíduos com base
em sua participação ativa, livre e significativa no desenvolvimento e na distribuição justa dos benefícios daí resultantes”.
Posto dessa forma, a norma internacional declaradamente
reconhece que o direito humano ao desenvolvimento pressupõe revolver aspectos não só econômicos, mas sociais, culturais e políticos, tornando-se evidente que atingir o almejado
nível de desenvolvimento econômico reconduz a autêntica revolução sem armas, sem canhões, sem vítimas.
É a revolução concebida a partir e com fundamento no ideal de fraternidade que é a substância de sociedade solidária,
pois além de não inimizar os indivíduos, faz com que a riqueza
produzida pelo sistema econômico possa ser fruída por todos
os integrantes da sociedade política estatal.
Muitas obrigações internacionais são impostas aos Estados
pela Declaração de 1986: responsabilidade primária pela criação de condições internacionais para realização de direito ao
desenvolvimento (art. 3, 1); direito ao desenvolvimento vinculado aos princípios do direito internacional (art. 3, 2); dever
dos Estados de cooperar uns com os outros para assegurar o
desenvolvimento e eliminar os obstáculos impeditivos à plena
fruição do direito (art. 3,3).
A partir dessas elevadas prescrições internacionais, nota-se
que a ideia de dever, associada à de responsabilidade para assegurar o direito ao desenvolvimento, evidentemente tece rede
de proteção em torno dos Estados a fim de que os que se desenvolveram mantenham o estágio atingido e aqueles que ainda o perseguem possam conviver em cenário internacional
propício ao atingimento da melhoria da condição de vida dos
seus súditos.
E em situação na qual se presencie adversidade ao desenvolvimento que tenha sido criada por outro Estado, qual a soRevista do Ministério Público do Trabalho na Bahia - nº 5 - 2015
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lução a ser adotada?
É o que tentarei responder no próximo item.

4. Transgressão ao direito humano ao
desenvolvimento. O dano nacional
A Declaração de 1986 enfatiza o dever de efetivação do direito ao desenvolvimento e a responsabilidade dos Estados pela sua generalizada implementação.
Sendo assim, o ato comissivo ou omissivo da pessoa política que impede o direito ao desenvolvimento de distinto Estado
se insere no eixo de responsabilização perseguido pela norma
internacional por ser converter em ilícito internacional.
Imagine-se, por exemplo, determinado Estado que adota
práticas anticomerciais em face de outro Estado. Sem embargo
de que o comportamento ilícito pode e dever ser objeto de reprimenda pela Organização Mundial do Comércio – OMC, não
resta dúvida que o dano material decorrente do ato ilícito deva
ser assumido pelo Estado transgressor, cujo valor nunca – sob
pena de inconfessado estímulo à reiteração da conduta – deve
ser menor que o proveito econômico alcançado com a prática
ofensiva às regras da OMC e à Declaração de 1986.
Além disso, o ato ilícito realizado pelo Estado ofensor provoca o aparecimento de significativo dano ao Estado vitimado:
o dano nacional.
Trata-se de dano a respeito do qual a reparação só virá depois de anos ou décadas mediante a sistemática de adoção de
políticas públicas com induvidoso custo social para a nação
atingida.
Portanto, não apenas eventual dano material resultante do
óbice ao exercício do direito ao desenvolvimento social deve ser
objeto de reparação, mas também o dano nacional, de difícil
quantificação, tal como sucede igualmente com as ações indenizatórias de cunho individual e dirigidas à reparação de dano
moral.
O dano nacional não se coaduna exclusivamente com a
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ofensa ao direito humano ao desenvolvimento. Outras situações referentes à transgressão de direitos humanos dos indivíduos podem igualmente provocar o aparecimento do dano nacional.
Observe-se, por exemplo, o que se sucede com a imagem
dos brasileiros no exterior. Muitas vezes é impedido ingresso
de nacionais do Brasil em países europeus com base em ideia
preconcebida acerca dos indivíduos que nascem em nosso País, tal como ocorreu com a sistemática recusa de ingresso de
brasileiros na Espanha no ano de 2012 e que instalou até
mesmo crise diplomática entre os dois países.
Tal comportamento, execrável per se et se, deve ser reprimido, com veemência, nos tribunais internacionais, pois vulnera direitos humanos e promove tratamento absolutamente
indigno aos nacionais provenientes do Brasil.
Desse modo, impõe-se o encontro de solução a determinar
não apenas a reparabilidade pelo dano provocado à pessoa individualmente considerada, mas sobretudo pelo dano à imagem nacional, que evidentemente transcende os limites de órbita de sujeito de direito.
Repise-se que a quantificação do dano nacional, seja no
que concerne à ofensa a direitos humanos como a imagem,
seja no tocante ao direito humano ao desenvolvimento, é marcada, como dito, por dificuldades quanto à sua fixação.
Mas dificuldade não se identifica com inviabilidade.
O dano nacional pode ser mensurado pela degradação das
condições objetivas para o desenvolvimento como consequência do ato praticado.
Nessa circunstância, o Estado responsável pela edição ou
pela prática da ação ofensiva ao desenvolvimento alheio terá
de arcar com os custos decorrentes de sua deletéria iniciativa,
seja por meio de imposição de indenização dirigida à diminuição dos efeitos daquela atitude, seja ainda através do fomento
econômica via remessa de bens ou prestação de serviços ao
país vitimado.
E mais: mesmo sabendo-se ser internacionalmente reproRevista do Ministério Público do Trabalho na Bahia - nº 5 - 2015
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vada a prática de dumping pelos nocivos efeitos que acarreta
no mercado mundial, não é descartada a legitimidade do comportamento por parte de Estado que tenha sofrido abalo considerável no direito ao desenvolvimento.
Percebe-se, assim, que conquanto genericamente proscrita
a prática de dumping, Estado vitimado por outro no que se refere ao direito humano ao desenvolvimento passa a ostentar a
viabilidade jurídica e legitimidade de realizar a prática contra o
Estado ofensor até o limite do dano que lhe tenha sido causado.
Outrossim, é claro que o direito ao desenvolvimento impõe
a assunção de responsabilidade entre Estados; todavia, coletividades determinadas podem, sem dúvida, obter reparação do
Estado ofensor.
Aos fatos e aos exemplos.
Se o Estado, por ação ou omissão, promove a deterioração
ambiental em área de outro Estado, impedindo o pleno desenvolvimento da coletividade de pescadores que viviam exclusivamente a expensas do pescado da região, não apenas o governo daquele país deverá, mas igualmente a coletividade poderá recorrer aos tribunais internacionais para o fim de obter
a justa reparação, independentemente de os gestores governamentais já terem ingressado com demanda específica. Isso
porque o Estado persegue a reparação do dano nacional, ao
passo que a coletividade atingida se movimenta em prol do
dano moral coletivo ou difuso, conforme o caso.
Em ambas as circunstâncias, contudo, o fundamento para
o pleito de reparação não será outro que a insidiosa ofensa ao
direito humano ao desenvolvimento.

5. O Ministério Público do Trabalho e o Direito
ao Desenvolvimento
A Constituição brasileira de 1988 promoveu o crescimento
das funções do Ministério Público, além de organizá-lo no Capítulo IV que disciplina as denominadas “Funções Essenciais à
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Justiça”.
Com efeito, o art. 128, da Constituição prevê que o Ministério Público abrange o Ministério Público da União, integrado
pelo Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.
Vê-se, portanto, que o Ministério Público do Trabalho integra o Ministério Público da União, competindo-lhe, no altiplano das relações de trabalho, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição).
Todavia, ao Parquet compete sobretudo porfiar pela realização concreta dos direitos humanos que se afinem com a condição social dos trabalhadores.
Nesse passo, são múltiplas e variadas as formas mediante
as quais o Ministério Público do Trabalho funciona como instrumento de melhoria da condição material de existência dos
trabalhadores, ou, dito de outro modo, são muito variados os
modos por meio dos quais o Parquet efetiva o direito ao desenvolvimento.
Deveras, a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento,
de 1986, refere explicitamente que a participação dos indivíduos na construção do desenvolvimento deve corresponder, de
modo necessário, à distribuição justa dos benefícios daí resultantes (Preâmbulo da Declaração de 1986).
Logo, os trabalhadores, como partícipes do processo de desenvolvimento nacional, devem ser justos destinatários de retribuição que os aquinhoe equanimemente face ao esforço
consumado.
Todavia, o modo capitalista de produção é naturalmente
obstativo da pretendida e justa retribuição aos que contribuem
com a força de trabalho, simplesmente como decorrência do
princípio da mais valia, ou seja, a exploração do trabalho pelo
capital com o objetivo de lucro.
Surge, assim, a importância do Ministério Público do Trabalho, que instala, no âmbito judicial e extrajudicial, ambiente
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propício para a diminuição da desigualdade econômica que
grassa atavicamente em todas as relações de trabalho.
Muitas são as formas por meio das quais o Ministério Público do Trabalho forceja por atingir relações de trabalho menos desiguais.
Ações civis públicas, ou mais especificamente, ações civis
coletivas são propostas pelo Órgão em linha de afirmação dos
direitos sociais de trabalhadores que são dispensados e nada
recebem em contrapartida pelos longos anos de prestação de
trabalho, convertendo-se em via de efetivação do direito ao desenvolvimento, desde que se saiba que os valores percebidos
pelo empregado quando da rescisão poderão possibilitar aquisição de moradia própria, prover educação aos filhos, dentre
outras providências destinadas ao desenvolvimento pessoal e
familiar.
O desenvolvimento do Estado também se atinge através de
medidas que são intentadas pelo Ministério Público do Trabalho.
Observe-se, por exemplo, as inúmeras iniciativas do Órgão
e dirigidas à repressão e combate à exploração do trabalho da
criança e do adolescente. Se é verdade que o trabalho da criança e do adolescente é uma chaga que deve ser implacavelmente combatida, não menos é que as políticas públicas lançadas pela União, Estados e Municípios no Brasil não têm logrado demonstrar significativos avanços.
O Ministério Público do Trabalho tem tentado a conformação judicial de políticas públicas, isso para reconduzi-las ao
plano da efetiva tutela às crianças e aos adolescentes no Brasil, visto que o art. 227, caput, da Constituição Federal, declara peremptoriamente que é dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
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Portanto, a atuação do Ministério Público do Trabalho no
combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente
não apenas realinha a política pública a direito humano de
seres em formação, mas sobretudo é instrumento à realização
do direito ao desenvolvimento, visto que nenhum país poderá
adequadamente abandonar a seara insidiosa do subdesenvolvimento, da fome e da mortalidade infantil se não houver absoluta intolerância com a exploração de indivíduos tão vulneráveis.
O incansável combate ao trabalho escravo é outra forma de
efetivação do direito ao desenvolvimento pelo Ministério Público do Trabalho.
Não são poucas as iniciativas do Órgão para o fim de afastar definitivamente a escravidão moderna do domínio das relações de trabalho no Brasil.
Com isso, é inequívoco que os indivíduos submetidos à escravidão moderna, uma vez livres dos grilhões econômicos que
os conduziram à condição análoga à de escravo, ou mesmo até
libertos, de fato, do empregador que cerceava a sua liberdade
de ir e vir, poderão ser inseridos no mercado formal de trabalho e receber salário e demais garantias trabalhistas, possibilitando-lhes, desse modo, a viabilidade quanto a se desenvolverem plenamente como indivíduos.
E o que dizer da atuação do Ministério Público em tema de
proteção à pessoa com deficiência?
Já, no particular, trata-se de atividade objetivamente destinada a realizar a inserção de empregados com deficiência no
mercado de trabalho, com todos os benéficos resultados de
iniciativa da ordem.
Demais disso, cumpre destacar que não apenas o direito ao
desenvolvimento será elevado a patamar de maior efetividade,
mas também o combate às práticas ilegitimamente discriminatórias, realizando-se, assim, a igualdade de compostura substancial.
Essas são apenas algumas das formas de efetivação do direito ao desenvolvimento pelo Ministério Público do Trabalho,
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devendo-se registrar que o rol de iniciativas aqui enunciadas é
meramente exemplificativo.

6. Conclusão
Diante do exposto, é possível extratar as seguintes proposições conclusivas:
Não há construção dogmática sobre consequências jurídicas do desprezo ao direito humano ao desenvolvimento que o
conduza à almejada zona da efetividade;
Não são poucas as prescrições constitucionais que protegem o direito ao desenvolvimento;
Os valores sociais se ajustam ao trabalho e à livre iniciativa, impondo incondicionalmente que a atividade empresarial
executada no Brasil reconheça que o empreendimento não é
um fim em si mesmo; o lucro, sempre admitido numa economia de mercado como a nossa, está preso ao desenvolvimento
da economia, e não apenas ao crescimento do sistema econômico;
A persecução do desenvolvimento econômico está presente
na Constituição de 1988, a ponto de fixá-la como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3º,
II), acompanhando a dogmática constitucional que de há muito salienta que desenvolvimento não se identifica com crescimento da economia, desde que se considere ser aquele uma
grandeza de ordem qualitativa, ao passo ser este de compostura quantitativa;
O parágrafo único do art. 4º/CF esclarece que o Brasil
buscará a integração econômica dos povos da América Latina,
cumprindo logicamente concluir que o propósito da integração
é o desenvolvimento econômico dos países integrados no bloco
regional;
O Preâmbulo da Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, de 1986, certifica que (...) o desenvolvimento é um processo econômico, social, cultural e político abrangente, que
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visa ao constante incremento do bem-estar de toda a população e de todos os indivíduos com base em sua participação
ativa, livre e significativa no desenvolvimento e na distribuição
justa dos benefícios daí resultantes;
Muitas obrigações internacionais são impostas aos Estados
pela Declaração de 1986: responsabilidade primária pela criação de condições internacionais para realização de direito ao
desenvolvimento (art. 3, 1); direito ao desenvolvimento vinculado aos princípios do direito internacional (art. 3, 2); dever
dos Estados de cooperar uns com os outros para assegurar o
desenvolvimento e eliminar os obstáculos impeditivos à plena
fruição do direito;
A partir dessas elevadas prescrições internacionais, nota-se
que a ideia de dever, associada à de responsabilidade para assegurar o direito ao desenvolvimento, evidentemente tece rede
de proteção em torno dos Estados a fim de que os que se desenvolveram mantenham o estágio atingido e aqueles que ainda o perseguem possam conviver em cenário internacional
propício ao atingimento da melhoria da condição de vida dos
seus súditos;
O ato comissivo ou omissivo da pessoa política que impede
o direito ao desenvolvimento de distinto Estado se insere no
eixo de responsabilização perseguido pela norma internacional
por se converter em ilícito internacional;
O ato ilícito realizado pelo Estado ofensor provoca o aparecimento de significativo dano ao Estado vitimado: o dano nacional;
O dano nacional não se coaduna exclusivamente com a
ofensa ao direito humano ao desenvolvimento. Outras situações referentes à transgressão de direitos humanos dos indivíduos podem igualmente provocar o aparecimento do dano nacional, como o direito à imagem nacional;
Impõe-se o encontro de solução a determinar não apenas a
reparabilidade pelo dano provocado à pessoa individualmente
considerada, mas sobretudo pelo dano à imagem nacional, que
evidentemente transcende os limites de órbita de sujeito de
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direito;
A quantificação do dano nacional, seja no que concerne à
ofensa a direitos humanos como a imagem, seja no tocante ao
direito humano ao desenvolvimento, é marcada por dificuldades quanto à sua fixação;
Porém, o dano nacional pode ser mensurado pela degradação das condições objetivas para o desenvolvimento como consequência do ato praticado;
O Estado responsável pela edição ou pela prática da ação
ofensiva ao desenvolvimento alheio terá de arcar com os custos decorrentes de sua deletéria iniciativa, seja por meio de
imposição de indenização dirigida à diminuição dos efeitos daquela atitude, seja ainda através do fomento econômica via
remessa de bens ou prestação de serviços ao país vitimado;
Mesmo sabendo-se ser internacionalmente reprovada a
prática de dumping pelos nocivos efeitos que acarreta no mercado mundial, não é descartada a legitimidade do comportamento por parte de Estado que tenha sofrido abalo considerável no direito ao desenvolvimento. O Estado vitimado por outro
no que se refere ao direito humano ao desenvolvimento passa
a ostentar a viabilidade jurídica e legitimidade de realizar a
prática contra o Estado ofensor até o limite do dano que lhe
tenha sido causado;
Em ambas as situações aqui referidas, o fundamento para
o pleito de reparação não será outro que a insidiosa ofensa ao
direito humano ao desenvolvimento;
São múltiplas e variadas as formas mediante as quais o
Ministério Público do Trabalho funciona como instrumento de
melhoria da condição material de existência dos trabalhadores, ou, dito de outro modo, são muito variados os modos por
meio dos quais o Parquet efetiva o direito ao desenvolvimento;
Os trabalhadores, como partícipes do processo de desenvolvimento nacional, devem ser justos destinatários de retribuição que os aquinhoe equanimemente face ao esforço consumado;
Ações civis públicas, ou mais especificamente, ações civis
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coletivas são propostas pelo Órgão na defesa dos direitos sociais de trabalhadores que são dispensados e nada recebem em
contrapartida pelos longos anos de prestação de trabalho, convertendo-se em via de efetivação do direito ao desenvolvimento,
desde que se saiba que os valores percebidos pelo empregado
quando da rescisão poderão possibilitar aquisição de moradia
própria, prover educação aos filhos, dentre outras providências
destinadas ao desenvolvimento pessoal e familiar;
Há inúmeras iniciativas do Órgão e dirigidas à repressão e
combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente,
e, portanto, a atuação do Ministério Público do Trabalho no
particular não apenas realinha a política pública a direito humano de seres em formação, mas sobretudo é instrumento à
realização do direito ao desenvolvimento, visto que nenhum
país poderá adequadamente abandonar a seara insidiosa do
subdesenvolvimento, da fome e da mortalidade infantil se não
houver absoluta intolerância com a exploração de indivíduos
tão vulneráveis;
O incansável combate ao trabalho escravo é outra forma de
efetivação do direito ao desenvolvimento pelo Ministério Público do Trabalho;
É inequívoco que os indivíduos submetidos à escravidão
moderna, uma vez livres, poderão ser inseridos no mercado
formal de trabalho e receber salário e demais garantias trabalhistas, possibilitando-lhes, desse modo, a viabilidade quanto
a se desenvolverem plenamente como indivíduos;
Em tema de proteção à pessoa com deficiência, a atividade
do Ministério Público do Trabalho objetivamente se destina a
realizar a inserção de empregados com deficiência no mercado
de trabalho, com todos os benéficos resultados de iniciativa da
ordem, cumprindo destacar que não apenas o direito ao desenvolvimento será elevado a patamar de maior efetividade,
mas também o combate às práticas ilegitimamente discriminatórias, realizando-se, assim, a igualdade de compostura substancial, devendo ser registrado também que essas são apenas
algumas das formas de efetivação do direito ao desenvolvimenRevista do Ministério Público do Trabalho na Bahia - nº 5 - 2015
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to pelo Ministério Público do Trabalho, cujo rol de iniciativas
aqui enunciadas é meramente exemplificativo.
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MINISTÉRIO PÚBLICO E EXECUÇÃO
TRABALHISTA
Rafael de Araújo Gomes1
Virgínia Leite Henrique2

Fazer valer o direito do trabalho, mais que uma questão de justiça, é
um resultado inexorável de nossa responsabilidade histórica. Nesse
sentido é que devemos ser homens de nossa época, o que pressupõe
reconhecer que o direito social que herdamos é o resultado do sacrifício de muitas vidas. Não podemos transmitir aos nossos sucessores
um mundo novamente marcado pelas máximas capitalistas do
“quem pode mais chora menos” e do “salve-se quem puder”, pois elas
já nos conduziram a duas guerras mundiais e, certamente, nos conduzirão á terceira, da qual, no entanto, não restará notícia.
(Jorge Luiz Souto Maior, O direito do trabalho como instrumento de justiça social, p. 382)
É!
A gente quer valer o nosso amor
A gente quer valer nosso suor
A gente quer valer o nosso humor
A gente quer do bom e do melhor...
A gente quer carinho e atenção
A gente quer calor no coração
A gente quer suar, mas de prazer
A gente quer é ter muita saúde
A gente quer viver a liberdade
A gente quer viver felicidade...
É!
A gente não tem cara de panaca
1 Procurador do Trabalho em Araraquara – PRT 15.
2 Procuradora do Trabalho em Salvador. Mestre em Direito do Trabalho pela PUC Minas, em Direitos
Sociais pela Universidade de Castilla-La Mancha – Espanha e em Política Social pela Universidade
Federal de Mato Grosso. Doutora em Direitos Sociais pela Universidade de Castilla-La Mancha –
Espanha e em Direito do Trabalho pela PUC Minas.
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A gente não tem jeito de babaca
A gente não está
Com a bunda exposta na janela
Pra passar a mão nela...
É!
A gente quer viver pleno direito
A gente quer viver todo respeito
A gente quer viver uma nação
A gente quer é ser um cidadão
A gente quer viver uma nação...
É! É! É! É! É! É! É!...
(É – Gonzaguinha).

“É”, caros Souto Maior e Gonzaguinha. Separados por
trajetórias profissionais diferentes. Unidos pela ânsia de “fazer
valer”: a justiça, “o nosso amor, suor e humor”. Sem “fazer valer”, de nada serve o direito, ficamos com “cara de panaca, com
jeito de babaca”. A justiça, se tardia, não é justiça, senão, como Rui Barbosa já havia lamentado, injustiça, qualificada e
manifesta. Para “viver pleno direito e pleno respeito”, para “ser
um cidadão”, “para viver uma nação”, precisamos de Justiça
hoje, aqui e agora. E para todos.
A coletivização do processo e sua rápida execução têm
a ver com esse desejo: de uma justiça que consiga alcançar a
todos lesados e dar-lhes uma resposta efetiva. É o que aqueles
que, de uma forma ou de outra, trabalham com a perspectiva
social do direito devem buscar. Mas nem sempre foi assim.
A sociedade dos séculos XVIII e XIX esteve estruturada
sob uma concepção de direito e de mundo que tinha um viés
individualista, de igualdade meramente abstrata entre os homens. Valia mais a forma que o conteúdo. A justiça, voltando a
Rui Barbosa, muitas vezes era injustiça porque lenta e, mais
ainda, destinada a poucos porque individualizada. O Estado
não deveria intervir nas relações sociais e(ou) econômicas. O
direito processual desta época correspondia aos parâmetros
então consagrados. O acesso ao Poder Judiciário era uma ga-
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rantia, porém nem sempre realizável.
No século XX tudo começa a se alterar. A sociedade
passa a ser de massas. Sociedade massificada no seu modo de
agir, de vestir, de sentir, de produzir e de consumir. E, sendo
tudo, ou quase tudo, em massa, as lesões também não são
diferentes. Vários consumidores atingidos por um comportamento danoso do fornecedor; vários trabalhadores lesados pela
conduta ilegal do empregador. Um único ato podendo produzir
efeitos que se irradiam a perder de vista. O apertar de um botão poderia atingir uma enormidade de pessoas, talvez toda a
humanidade. Há, assim, uma infinidade de interesses fluidos
na sociedade, decorrentes da sua massificação, que ultrapassam o tradicional sentimento de classe, necessitando, pois,
uma convergência.3 Interessante notar que, se a modernidade,
por um lado, viu desenvolver os interesses e as lesões massificados, a pós-modernidade trouxe consigo, ao revés, a fragmentação e a diferenciação. E hoje convivemos com os dois: traços
da modernidade em um mundo pós-moderno, de mosaicos e
diferenciações. Mundo complexo em que a lesão é em massa,
mas o sentimento não é mais coletivo. Da solidariedade e identidade de classe passamos ao individualismo personificado no
sucesso ou fracasso pessoal. Talvez o não desenvolvimento e
consolidação da consciência de classe em-si e para-si seja um
dos fatores, aliado a diversos outros, responsáveis para o lamentável fato que a reação às infrações massificadas não se dê
como as leis da física preveriam: “a toda ação corresponde
uma reação de mesma intensidade, mesma direção e em sentido contrário". A lesão tem efeitos coletivos. Sua resposta, entretanto, é pequena, individual, desconcentrada e, portanto,
fraca e ineficaz. Nem sempre se dá na mesma direção e quase
nunca na mesma intensidade.
O que ocorre quando um empregador produz uma lesão
3 Como analisa Aurélio Wander Bastos, houve um deslocamento do “eixo de expectativa do homem
moderno dos interesses de classe (a consciência “para si” de classe social) para os interesses da
cidadania”. (WANDER BASTOS, Aurélio. Conflitos Sociais e Limites do Poder Judiciário. 2. ed. Rio
de Janeiro: Lúmen Júris, 2001, p. 210-211.
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de alcance coletivo?
Primeiramente, poucos reagem. O infrator já “ganha”
neste momento.
E, os que reagem, fazem-no de forma individual, gerando um sem-número de ações fragmentadas no Judiciário que
fica mais e mais assoberbado. São demandas nas quais se
postulam reparações a direitos que, senão idênticos, são muito
parecidos. Como já compararam, seriam “demandas-átomo”
porque pequenas e fragmentadas.4
No âmbito do Judiciário trabalhista, esta identidade
chega às raias do enfadonho. São as mesmas horas extras que
não foram pagas, o FGTS que não foi depositado, as CTPSs
que não foram assinadas, os terceirizados que foram deixados
“a ver navios” etc. etc. etc.. Esse sem-número de ações, assolando o Judiciário, acarreta diversos efeitos maléficos: é o juiz
que não tem tempo de decidir com a devida cautela e bempensar; é o cidadão que desiste de entrar na Justiça dada à
morosidade da prestação da tutela jurisdicional; é a cultura de
descumprimento dos direitos trabalhistas que ganha força dada a banalização das macrolesões; é o Judiciário Trabalhista
que fica desacreditado em razão da diversidade de interpretação da mesma questão dada por julgadores diversos, entre outras consequências danosas. E, ao fim e ao cabo, é, novamente, o infrator beneficiando-se do seu descumprimento, valendo-se da própria máquina estatal, notadamente de uma leitura
limitada das regras e princípios que tratam da tutela coletiva
e, ainda, de uma estrutura material e humana deficitária do
Judiciário.
Com efeito, o direito processual tradicional tem se mostrado incapaz de bem responder a esse volume de ações numa
sociedade de massa. Os conceitos tradicionais de ação, legiti4 Registre-se que a “pequenez” da demanda não corresponde, necessariamente, à sua importância sob a
ótica do trabalhador individual. Exatamente aqueles que mais necessitam da tutela jurisdicional
tendem a ser os que são autores de ações de pequena monta, no caso trabalhista, que seguem o
rito sumaríssimo. As parcelas que lhes foram sonegadas, regra geral, têm uma relevância vital ao
trabalhador, normalmente desempregado, dependente daquele valor para sua manutenção e de sua
família.
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midade, interesses, dentre outros, restaram inábeis a possibilitar uma resposta às macrolesões que ocorrem dia a dia atingindo uma gama enorme de indivíduos. Era, e ainda é, preciso
proceder a uma nova leitura dos institutos processuais para
tornar real a tutela jurisdicional apregoada pela Constituição
da República (art. 5º, inciso XXXV). É preciso, como dissemos
no início, um olhar que tenha em vista o “fazer valer”: a Justiça rápida e eficaz para todos.
Essa nova leitura do direito processual iniciou-se nos
Estados Unidos da América com as class actions, ações movidas no interesse de uma classe.
Inspirado no modelo norte-americano, o direito processual brasileiro começou essa renovação em meados da década
de 1980, quando houve a promulgação da Lei 7.347/85.
A Constituição da República de 1988, inspirada nos ditames da justiça social, também respondeu a essa releitura do
direito, conferindo às associações – no caso trabalhista, aos
sindicatos – bem como a órgãos públicos, dentre os quais destacamos o Ministério Público, a legitimidade para a defesa de
interesses difusos e coletivos lato sensu. Abraçou, pois, a nova
conceituação de tutela coletiva, como ressalta Ronaldo Lima
dos Santos:
Observamos que a Constituição Federal de 1988, ao projetar um Estado Democrático de Direito voltado ao bem-estar social, considerou de modo profundo e inovador toda a problemática decorrente da
proteção dos interesses transindividuais, não somente por meio do
seu reconhecimento material, mas também pelo aperfeiçoamento dos
seus mecanismos de defesa, partindo do garantismo individual para
a previsão de direitos fundamentais da sociedade e das coletividades,
afastando-se, assim, da ideia até então prevalente de que direitos e
deveres fundamentais estão relacionados estritamente com o indivíduo.
O constituinte, não somente permitiu a tipificação e conceituação
dos interesses transindividuais, como abriu caminhos para o seu reconhecimento em todas as esferas jurídicas, a partir do próprio texto
constitucional, inclusive no campo das relações de trabalho, onde a
lesão a interesses transindividuais dos trabalhadores já se faz notar,
como nas práticas violadoras do meio ambiente do trabalho, exploração do trabalho da criança e do adolescente, procedimentos disRevista do Ministério Público do Trabalho na Bahia - nº 5 - 2015
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criminatórios de todos os matizes e a prática do trabalho escravo.5

A chamada Constituição Cidadão trouxe inovações
substanciais quanto ao tema da tutela metaindividual, consagrando, por exemplo, no artigo 5°, inciso XXXV, que “a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito”, sem restringir tal apreciação judicial à lesão (tutelando também a ameaça) e à individualização do direito (como era
tratado na Emenda Constitucional 1969, em seu artigo 153, §
3°). Tem, pois, assegurado pleno acesso à justiça para postular
tutela jurisdicional preventiva ou reparatória. Trata-se de consagração das ondas do acesso à justiça, especialmente a segunda e terceiras ondas, que privilegiam a adoção de instrumentos processuais para tutela dos interesses metaindividuais, enfocando o acesso à justiça concebido como o acesso a
uma ordem política, jurídica, econômica e socialmente justa. 6
Dois anos mais tarde da Constituição de 1988 é promulgado o Código de Defesa do Consumidor, imbuído dos
mesmos ideais dos diplomas anteriores e avançando em muitos aspectos.
A Lei Orgânica do Ministério Público do Trabalho também
aborda o tema, especialmente em seu art. 83, inciso III.
Diversos outros diplomas também trataram do assunto, seja modificando as leis supramencionadas (ex.: Lei 8.884/94,
MP 2180-35/01), seja tutelando novos direitos (Lei 7.853/89,
Lei 7.913/89 e 8.069/90, todas tratando da Ação Civil Pública, a primeira em defesa dos portadores de deficiência, a segunda no caso de danos causados aos investidores de mercado
de valores mobiliários e a terceira para defesa dos interesses
difusos e coletivos de crianças e adolescentes).
A execução da tutela coletiva também tem amparo legal,
seja na própria Lei de Ação Civil Pública (Lei 7.347/85), no
Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.036/90) e, ainda, no
5 SANTOS, Ronaldo Lima dos. Sindicatos e Ações Coletivas: Acesso à justiça, jurisdição coletiva e tutela
dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. São Paulo: LTr, 2003, p. 455.
6 Mauro Cappelletti e B. Garth tratam das três ondas de acesso à justiça, sendo a primeira referente à
assistência judiciária, a segunda atinente aos instrumentos processuais para tutela interesses
metaindividuais e a terceira enfocando o acesso simplificado a uma ordem justa.
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Código de Processo Civil e suas alterações legislativas inspiradas na efetividade e celeridade processual (notadamente com a
adoção do processo sincrético via Leis 11.232/2005 e
11.382/2006).7
A inspiração de tais diplomas legais é exatamente a perspectiva da massificação. Se a lesão atinge indivíduos em massa, a reação a tal lesão também deve se dar em massa. Como
leciona Kazuo Watanabe8, a atomização das demandas deve
dar lugar a uma perspectiva molecular.
E, após esta digressão que fizemos a respeito de uma sucinta retrospectiva acerca da coletivização das demandas a fim
de restar claro que não é a falta de legislação a amparar tal
tutela, cabe-nos indagar: com tal avanço, qual ou quais os motivos para que a tutela coletiva não seja tomada como instrumento privilegiado de combate ao descumprimento da legislação, no caso trabalhista?
Não há uma única resposta a tal indagação. Estão presentes fatores culturais, estruturais e até ideológicos. Queremos,
porém, neste breve artigo, destacar um deles: aquele que se
relaciona com a efetividade de tal tutela, que é a execução, vista sob a ótica de um dos principais atores do processo de coletivização, o Ministério Público.
Com efeito, embora o Ministério Público não tenha a exclusividade da iniciativa da tutela coletiva, tem sido ele, no Brasil,
quem mais a promove, ajuizando mais da metade das ações
civis públicas em tramitação.
É, pois, com os olhos ministeriais e tendo como alvo a execução como instrumento de concretização do direito no mundo
real, é que trazemos as considerações deste artigo.
De nada adianta o avanço no sentido de o Judiciário abraçar o arcabouço legal e princípio lógico a favor de uma resposta contundente às macrolesões, se, no momento da execução,
ele, Judiciário, no lugar do abraço, dar as costas a tal tutela.
7 Todos aplicados subsidiariamente ao processo do trabalho por força do art. 769, consolidado.
8 WATANABE, Kazuo. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor – comentado pelos autores do
anteprojeto. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, pp. 721-737.
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E, o fazendo, na realidade ele está jogando por terra todo um
esforço que se realizou até se chegar à fase executiva. Se houve uma sentença ou mesmo um termo de ajuste de conduta,
uma vez descumpridos e não direcionando toda energia para
determinar a observância, seja do dispositivo sentencial, seja
das cláusulas ajustadas, o Judiciário, de certa forma, avaliza o
descumprimento. Afinal, como diz o ditado popular, de nada
adianta “ganhar e não levar”. É o que acontece quando a Justiça mantém seus olhos vedados à execução, não usando com
a devida rapidez e agilidade a espada que lhe cabe empunhar.
E, infelizmente, essa postura da Justiça não tem sido rara.
Com efeito, é um fato bem conhecido que a resolução de
execuções tornou-se um dos maiores problemas enfrentados
pelo Judiciário brasileiro, se não for o maior.
Tal problema é percebido inclusive na Justiça do Trabalho (segundo o CNJ, a taxa de congestionamento de execuções trabalhistas está em 68%), com o agravante de que nela
as execuções dizem respeito, em sua esmagadora maioria, a
créditos alimentares, de modo que as consequências do atraso
são ainda piores para os credores. Como regra, tais execuções
dizem respeito a recursos que os trabalhadores necessitam
para sobreviver, sem os quais experimentarão, eles e suas famílias, enormes provações.
É um fato bem menos conhecido que as execuções
constituem, também, um dos maiores problemas experimentados pelo Ministério Público do Trabalho, havendo, também
aqui, um agravante: tal ramo do Parquet dedica-se, quase que
exclusivamente, a questões de natureza coletiva, de modo que
as dificuldades experimentadas em suas execuções referem-se,
quase sempre, a ações através das quais se busca, em um
único processo, a tutela dos interesses de dezenas, centenas
ou milhares de trabalhadores, na perspectiva da coletivização
das demandas exposta anteriormente.
A incapacidade do MPT em obter a célere e eficaz conclusão de uma execução em face de um grande empregador,
como uma usina de cana-de-açúcar ou um frigorífico, por
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exemplo, pode significar, na prática, que milhares de trabalhadores continuarão sujeitos a jornadas exaustivas ou a condições inseguras de trabalho, apesar de já ter ocorrido a condenação da empresa ou ela ter se vinculado via termo de ajuste de conduta a não mais proceder dessa forma.
Parte dos problemas enfrentados pelo Ministério Público do Trabalho em suas execuções relaciona-se, como seria de
se esperar, às dificuldades experimentadas pelo Poder Judiciário em geral, não possuindo o Ministério Público imunidade a
obstáculos que são estruturais e generalizados, como a já
mencionada lentidão decorrente do descompasso entre a
enorme (e crescente) quantidade de processos e os recursos
humanos e materiais disponíveis. Há varas do trabalho, por
exemplo, perante as quais o atraso é tanto que não se mostra
incomum uma execução permanecer um ano inteiro sem movimentação.
Outros problemas, entretanto, dizem respeito especificamente às ações conduzidas pelo Ministério Público do Trabalho, entraves peculiares que não costumam se manifestar
da mesma forma em ações individuais, e têm sua origem no
Judiciário Trabalhista ou no próprio MPT. Sobre tais problemas, mais comuns às ações coletivas e ações ministeriais,
passaremos a falar nesta breve exposição.
Vários Tribunais estabeleceram, em acréscimo às regras de prioridade de tramitação previstas em lei (em favor de
idosos, crianças e pessoas com deficiência, por exemplo), outras hipóteses de preferência para processos, relacionadas à
matéria sob discussão. Assim, o TST emitiu recomendação para que seja dada prioridade a ações relacionadas a acidentes
de trabalho. No âmbito do TRT2, por exemplo, dá-se preferência, também, a ações relacionadas a trabalho escravo, e no
TRT15, além do trabalho escravo, priorizam-se ações relacionadas a trabalho infantil, saúde do trabalhador e fraudes trabalhistas.
Tem observado o Ministério Público do Trabalho, entretanto, que tais regras não costumam ser observadas no que
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diz respeito às execuções coletivas, particularmente quando se
tratam de execuções fundadas em título extrajudicial.
Imaginemos um exemplo para facilitar a visualização
do significado disso: digamos que um empregador, um fazendeiro, foi flagrado submetendo dezenas de trabalhadores rurais à condição análoga à de escravo, e celebrou com o Ministério Público um termo de ajuste de conduta prevendo, além
do pagamento de indenizações individuais e coletivas, a obrigação de não mais proceder dessa forma no futuro, sob pena
de multas elevadas.
Digamos, então, que tal empregador é flagrado, três
anos depois, praticando a mesma exata conduta. Neste caso,
dada à existência do termo de ajuste, que constitui título executivo extrajudicial, moverá o MPT em face do empregador a
execução da obrigação de pagar a multa prevista no termo,
cujo propósito é reprimir o último flagrante e inibir descumprimentos futuros, e a execução da obrigação de fazer, buscando medidas concretas para a efetiva regularização, como a
construção de alojamentos apropriados.
Não obstante tais execuções digam respeito a tema de
enorme importância (trabalho escravo), e através delas se busque a conformação da conduta do empregador reincidente, em
potencial benefício a dezenas de empregados (atuais e futuros),
a experiência tem mostrado que tais ações, fundadas em termos de ajuste de conduta, vêm sendo tratadas pela Justiça do
Trabalho, muitas vezes, como se fossem os processos menos
importantes que existem.
De fato, na gradação de prioridades observadas pelas
secretarias das varas temos verificado que, tendencialmente,
primeiro vêm as ações de conhecimento com prioridades elencadas, depois as demais ações de conhecimento, depois as execuções fundadas em título judicial, especialmente as individuais, e por fim, em último lugar no rol de prioridades, as execuções por descumprimento de título extrajudicial, mesmo que os
temas a que se refiram tais execuções sejam extremamente relevantes, como o trabalho escravo e o trabalho infantil.
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Então, um instrumento que foi previsto pelo legislador
para agilizar a defesa dos interesses dos trabalhadores – a celebração do termo de ajuste de conduta, substituindo a longa
tramitação de uma ação civil pública – acaba conduzindo, na
prática, a resultado oposto, pois quando descumprido o termo
o responsável consegue adiar, muitas vezes por diversos anos,
a sanção prevista, o que constitui poderoso estímulo a novos
descumprimentos.
Outro problema a atingir execuções coletivas está na
forma como é calculada, pela Justiça do Trabalho, a produtividade dos Magistrados, que conduz às promoções. Até hoje,
uma ação coletiva, mesmo uma relacionada a trabalho escravo
ou à preservação da vida e da saúde de milhares de trabalhadores, vale tanto, para fins estatísticos da produção judicial,
quanto uma ação individual, independentemente dos pedidos
que contenha.
Ilustremos a situação da seguinte forma: o julgamento
da ação civil pública movida pelo MPT em face das empresas
Basf e Shell, simplesmente a maior ação da história da Justiça
do Trabalho, com condenação superior a um bilhão de reais,
contou para a estatística da magistrada que proferiu a sentença condenatória tanto quanto o julgamento de uma ação individual em que, digamos, pedia-se exclusivamente uma diferença de R$ 1.000,00 a título de horas extras não pagas.
É interessante notar como a ideologia reinante no mundo
pós-moderno afeta o próprio Judiciário. É a lógica da máxima
produtividade, do atingimento de metas inalcançáveis, da exigência de recordes. Nessa perspectiva, a análise de Márcio Túlio Viana e Anamaria Fernandes Viana, no interessante texto
Performances: Coincidências possíveis entre o operário, o dançarino e o juiz:
Hoje, saltos mortais já não pertencem somente às pistas de circo:
muitos acrobatas, assim como esportistas de alto nível, dividem o
mesmo palco dos dançarinos contemporâneos. E certamente, como
dizíamos, podemos encontrar aqui algumas características desse
nosso mundo pós-moderno, um mundo onde as fronteiras tendem a
se romper, e em que tudo parece possível e aceitável. Mas o que hoje
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se vê nesses palcos é sobretudo uma demanda de rendimento, induzida pelo sistema e fortemente sintonizada com a realidade da empresa. Aliás, como igualmente observamos, render sempre mais é
também um elemento da pós-modernidade, e por isso está presente
até em ambientes de fora do mercado. 9

Dentre tais ambientes, destacamos a sala de audiência
ou o tribunal. Se a incessante busca de eficiência a qualquer
custo é imposta ao trabalhador, dentro da fábrica, também o é
ao juiz. A ele, como analisam Márcio Túlio Viana e Anamaria
Fernandes Viana, exige-se uma performance
que valoriza as estatísticas sobre todas as coisas, seja para dar nova
legitimidade a uma instituição em crise (o Poder Judiciário), seja
também para atender às tendências do homem pós-moderno – não
só exigindo mais, enquanto consumidor de tudo, mas valorizando os
recordes, a superfície e os shows. 10
E, como destacam os autores acima, lembrando Leonardo Wandelli, esta postura do juiz é decorrente do próprio
sistema:
Como observa o professor e magistrado Leonardo WANDELLI11, a
própria estrutura induz o juiz a esses comportamentos. A Resolução
n. 63 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, por exemplo,
condiciona a alocação de recursos aos tribunais ao número de demandas. E o mérito dos juízes tem sido avaliado especialmente em
função dos prazos cumpridos e das sentenças proferidas. Existe ainda uma disputa silenciosa (ou talvez nem tanto) entre os tribunais,
envolvendo índices de produtividade. Até os honorários dos advogados de empresas costumam ser calculados assim, quantitativamente.
Desse modo, todos os atores jurídicos – do servidor ao advogado, do
juiz ao presidente do tribunal - acabam se envolvendo na mesma lógica. Nas palavras do já citado professor, são como “sócios no mesmo projeto de engrossar as estatísticas”. 12
Nessas condições, os magistrados substitutos e os titu9 VIANA, Márcio Túlio; VIANA, Anamaria Fernandes. Performances: coincidências possíveis entre o
operário, o dançarino e o juiz. Texto fornecido diretamente pelo autor, Márcio Túlio Viana.
10 VIANA, Márcio Túlio; VIANA, Anamaria Fernandes. Performances: coincidências possíveis entre o
operário, o dançarino e o juiz. Texto fornecido diretamente pelo autor, Márcio Túlio Viana.
11 Intervenção oral em banca de exame de dissertação de mestrado, na UniBrasil, Curitiba, em 20-03-13
apud VIANA, Márcio Túlio; VIANA, Anamaria Fernandes. Performances: coincidências possíveis
entre o operário, o dançarino e o juiz. Texto fornecido diretamente pelo autor, Márcio Túlio Viana.
12 VIANA, Márcio Túlio; VIANA, Anamaria Fernandes. Performances: coincidências possíveis entre o
operário, o dançarino e o juiz. Texto fornecido diretamente pelo autor, Márcio Túlio Viana.
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lares de varas de provimento inicial, que desejam a ascensão
na carreira, não contam com qualquer estímulo para julgar
ações coletivas, via de regra muito mais complexas que as individuais, a despeito do benefício à sociedade proporcionado
por essas ações coletivas ser, também, muito maior.
A contradição se faz sentir de forma ainda mais aguda
nas execuções, individuais ou coletivas, pois o esforço gasto
pelo magistrado para resolvê-las quase nada conta, estatisticamente, para fins de promoção, sendo certo que as execuções
coletivas serão ainda mais penalizadas, dado que mais complexas e demoradas.
Para seguirmos no exemplo acima, a complexidade envolvida no julgamento da ação civil pública contra Basf e Shell
(na qual, ao final, celebrou-se acordo judicial perante o TST)
não é nada comparada à laboriosidade que sua implementação
concreta, em fase de execução, envolverá, estando em jogo entre outras coisas a prestação de atendimento médico a mais de
mil vítimas. Basta ver que para acompanhar tal execução, a
Procuradoria do Trabalho da 15ª Região precisou constituir
um grupo de procuradores, eis que apenas um membro não
conseguiria lidar sozinho com todas as questões envolvidas.
Mas o juiz do trabalho responsável pelo processo não receberá
qualquer pontuação a mais, para fins de promoção, pelo
enorme esforço e tempo que precisará dedicar ao caso.
Depara-se o Ministério Público do Trabalho, também,
com a resistência de muitos juízes do trabalho – mas não todos, longe disso – em aceitar a tramitação de execuções provisórias e execuções de obrigações de fazer ou não fazer, justamente as modalidades de execução coletiva mais importantes,
eis que diretamente relacionadas à adequação da conduta do
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empregador à lei e, portanto, à transformação da realidade. 13
Não é incomum que parte dos juízes crie dificuldades,
por vezes destituídas de fundamentação, à tramitação de execução de obrigações de fazer ou não fazer.
Um dos autores do artigo, por exemplo, já se deparou,
algumas vezes, com situações em que, tendo sido proposta a
ação de execução de obrigação de fazer, o magistrado permaneceu com os autos conclusos, sem tomar a simples providências de ordenar a citação, por meses. Tais processos apenas
ganharam movimento após o oferecimento, perante o Corregedor de Justiça, de correição parcial, mas o resultado assim
obtido foi inútil, pois tanto tempo se perdeu que o dano que se
pretendia evitar (praticado por empresas terceirizadas, envoltas em um sem número de infrações) acabou se concretizando
de forma irreversível, em prejuízo de centenas de trabalhadores. Os problemas exigiam resposta célere, que simplesmente
inexistiu.
Em outra situação, um procurador do trabalho teve
sua petição inicial de execução de obrigação de pagar cumulada com execução de obrigação de fazer inadmitida, ao argumento judicial de que tais pedidos seriam incompatíveis. Curvando-se a tal entendimento, no caso seguinte o mesmo procurador ofereceu perante idêntica vara duas ações de execução distintas, uma de pagar e outra de fazer, apenas para ser
surpreendido com a determinação de outro juiz para reunião
dos processos, gerando-se, tanto em um quanto em outro caso, formidável perda de tempo.
As resistências à execução provisória são ainda mais
disseminadas entre os juízes do trabalho, o que se mostra de13 Sobre a execução provisória na Justiça do Trabalho, notadamente após as inovações do Código de
Processo Civil, veja-se o livro do professor, doutrinador e desembargador aposentado Antônio
Álvares da Silva: SILVA, Antônio Álvares da. Execução Provisória Trabalhista depois da Reforma do
CPC. São Paulo: LTr, 2007, 144 p.. Especificadamente com relação à execução provisória das
obrigações de fazer, ele se manifesta: Nada há que impeça a execução provisória de obrigação de
fazer. É infundada e preconceituosa a constante afirmativa que se ouve na doutrina de que a
obrigação não pode ser executada provisoriamente, porque o ato de fazer é irreversível e, portanto,
só pode ser determinado em execução definitiva. (SILVA, Antônio Álvares da. Execução Provisória
Trabalhista depois da Reforma do CPC. São Paulo: LTr, 2007, p. 108).
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veras surpreendente, já que tal modalidade encontra-se expressamente prevista na CLT (art. 899, caput), além de constituir categoria própria de autuação na Justiça do Trabalho.
Como é possível que exista, como um tipo de ação a ser autuada, a execução provisória, e ao mesmo tempo existam juízes
que não a admitem?
Como exemplo de tal paradoxo, vejamos a seguinte decisão, proferida há pouco tempo pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 15ª Região em execução provisória movida pelo
MPT:
Como bem destacou o MM. Juízo de primeiro grau na decisão agravada, a exigibilidade da multa pelo descumprimento da obrigação de
fazer cominada em sede de antecipação de tutela ocorrerá somente a
partir do trânsito em julgado daquela decisão. Isso porque, antes
disso, o próprio preceito mandamental pode ser reformado. Nessa
hipótese, se afastada a condenação a fazer, não fazer ou entregar,
cessa igualmente a cominação.
Portanto, não seria justo impor ao vencido o depósito prévio do valor da multa, ou mesmo a constrição de bens na importância correspondente, enquanto estiver a decisão condenatória pendente de reforma.
Trata-se do mesmo Tribunal que, em caso quase idêntico
(também envolvendo jornada excessiva praticada por grande
empresa do setor do agronegócio), decidiu da seguinte forma:
Ou seja, em última análise, o que se antecipou foi única e simplesmente a imposição da observância, pela empresa requerida, da observância estrita da legislação trabalhista, inclusive de hierarquia
constitucional!
Donde poderia, pergunta-se, decorrer dano injusto e irreversível à
ré da mera observância das normas trabalhistas garantidoras dos
mais básicos direitos, representados pela limitação digna da jornada
e ao pagamento de horas extraordinárias cumpridas pelos trabalhadores?
Como pode a ré, ora agravante, pretender convencer o Poder Judiciário a isentá-la do dever de observar a Lei?
Quanto ao argumento de que o cumprimento da decisão antecipatória requer o aguardo do trânsito em julgado, faço minhas a indignação e os argumentos do MM. Magistrado a quo, que à fl. 391 assim
decidiu:
“A executada pretende que a exigência do cumprimento das obrigações a que fora condenada seja condicionada ao trânsito em julgado
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da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela.
Ora, se o instrumento da antecipação de tutela veio exatamente para
autorizar a concessão e a efetivação imediatas dos efeitos da tutela
jurisdicional que somente seriam exigíveis após o trânsito, mas que
foram antecipadamente concedidas após a verificação e presença de
uma série de requisitos, onde estaria a evolução do sistema processual se não fosse possível a execução imediata da decisão que antecipou os efeitos da tutela? Simplesmente não haveria razão de ser do
instituto...”
A postura da ré, em face à injustificável resistência ante o provimento judicial antecipatório – chegando ao cúmulo de aventar a necessidade de haver “caução suficiente e idônea” ao cumprimento da decisão antecipatória! (fl. 409) – caracteriza evidente litigância temerária”.

Isso significa que, quando propõe uma execução provisória
por comprovado descumprimento de decisão judicial, em face
de empresa já condenada que insiste em continuar a praticar
os mesmos ilícitos que o Poder Judiciário lhe ordenou a cessação (em processos que estão, comumente, aguardando julgamento tão somente de agravo de instrumento perante o TST), o
Ministério Público do Trabalho não possui qualquer previsibilidade se o pedido será sequer admitido.
Acredita-se que a razão para tais resistências à execução
da obrigação de fazer e não fazer e à execução provisória esteja
no fato de que, para parte dos juízes do trabalho, tudo o que
se afasta do paradigma de uma ação individual, rotineira, é
visto com desconfiança, quando não com franco desagrado.
Trata-se de uma perspectiva ultrapassada que, como dito
no início deste artigo, prende-se a uma concepção individualista do processo própria dos séculos XVIII e XIX, em completo
descompasso com as necessidades da prestação da justiça
percebidas na sociedade contemporânea, marcada pela coletivização e massificação das relações sociais.
Mas os problemas experimentados pelo Ministério Público do Trabalho em execuções coletivas estão longe de ser
proporcionados, exclusivamente, por dificuldades a ser creditadas apenas à Justiça do Trabalho. O MPT tampouco faz sua
“lição de casa”, e os obstáculos existentes não são objeto de
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qualquer atenção especial, organizada, pela Instituição.
De fato, o problema, apesar de central à atuação do
Ministério Público, é tratado internamente de forma assistemática, como se fosse acessório e de reduzida importância.
Muito embora as dificuldades não sejam pontuais e isoladas,
mas gerais e disseminadas, as soluções são buscadas por cada
procurador de forma isolada, quase intuitiva, na condução dos
processos que estão sob seu direto encargo.
Dessa forma, não há genuína discussão, entre os
membros do Ministério Público, sobre os problemas e estratégias de enfrentamento, senão a partir de iniciativas isoladas,
não encorajadas institucionalmente. Se um procurador obtém
sucesso com certa estratégia, à qual chegou por conta própria,
dificilmente tal experiência exitosa acaba sendo conhecida e
reproduzida pelos demais, o que ocorre não por culpa do procurador envolvido, mas pela ausência de caminhos institucionais apropriados para difusão do conhecimento. 14
Pode-se afirmar sem medo de errar que o MPT de um
modo geral, excluídas iniciativas individuais, desconhece, por
exemplo, os caminhos necessários para a recuperação internacional de ativos, e encontra dificuldades em driblar mesmo as
mais simples estratégias de blindagem patrimonial, não conseguindo repetir procedimentos que são habitualmente realizados pelo Fisco e por empresas de cobrança.
Tais dificuldades se traduzem, na prática, em perda de capacidade de proporcionar efetividade à tutela de interesses socialmente relevantes. Com frequência, toda a eloquência, tempo e combatividade empregados pelo Ministério Público para a
obtenção de uma condenação com trânsito em julgado, em fa14 O que não faltam, porém, são livros sobre o tema, muitos escritos inclusive por membros do Ministério
Público do Trabalho, que se deparam com tais dificuldades e resolvem enfrentar o tema, como se
deu com o Procurador Pedro Lino de Carvalho Júnior que, diante das dificuldades enfrentadas na
fase executória, notadamente na ação coletiva de interesses individuais homogêneos, escreveu a
obra: CARVALHO JÚNIOR, Pedro Lino de. Liquidação e Execução na Ação Coletiva Trabalhista.
São Paulo: LTr, 2012, 104 p.. Ocorre que se trata de ações espontâneas, voluntaristas, oriundas de
procuradores que muitas vezes também são acadêmicos. A crítica que ora fazemos diz respeito à
falta de institucionalidade na difusão de caminhos e estratégias com conteúdo doutrinário e respaldo
também na prática a direcionar a atuação dos membros.
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ce de empresas acostumadas a praticar em larga escala infrações trabalhistas ou mesmo todo o dispêndio de energia para a
celebração de termos de ajuste de conduta, acabam se perdendo por inteiro, após vários anos de tramitação e acompanhamento, diante do resultado ineficaz da execução. Trata-se
de desfecho extremamente frustrante, e que está a exigir maior
reflexão por parte do MPT e da magistratura laboral, além de
respostas institucionais e organizadas.
Em não o fazendo, não apenas o Parquet e o Judiciário,
mas os trabalhadores e toda a sociedade acabam por ter em
suas mãos, quando muito, algumas vitórias: sentenças favoráveis, termos de ajuste de conduta firmados. Mas, uma vez descumpridos e sem o aparato executivo em pleno funcionamento,
os êxitos transformam-se em fracassos, nada mais que vitórias
de Pirro. E, não é isso que se espera, depois de tanto esforço,
“sacrifício de muitas vidas”15, seja dos trabalhadores, lesados;
seja do MPT, cansado de “nadar e morrer na praia”; ou do próprio Judiciário, assoberbado, sem dar conta da quantidade de
demandas que lhe chega a cada dia.
Que, como na canção do início deste artigo, lutemos para
conseguir “valer nosso suor”, “valer nosso direito” com uma
execução célere e efetiva. Quem sabe assim “viveremos uma
nação” com trabalhadores que se reconheçam efetivamente
como “cidadãos”, titulares de direitos verdadeiramente eficazes, reais e factíveis e não apenas mera carta de intenções. Esse é nosso dever. Essa é nossa “responsabilidade histórica”.16
Assumamos. Os trabalhadores, onde quer que estejam, que
foram, estão ou serão lesados – já que a tutela coletiva não conhece fronteiras –, eles saberão nos agradecer. Para eles, esse
artigo. Para eles, o nosso trabalho.

15 Como na epígrafe com a fala de Souto Maior.
16 Novamente como na epígrafe inicial deste texto.
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AS CONDUTAS ANTISSINDICAIS
COMO VIOLAÇÕES À
PROGRESSIVIDADE SOCIAL
Luciano Martinez1
Resumo: O presente artigo sustenta que as condutas antissindicais2
– assim entendidos ilícitos civis-trabalhistas de caráter onicompreensivo, que, extrapolando os limites do jogo normal das relações coletivas de trabalho, lesionam o conteúdo essencial de direitos de liberdade sindical – constituem graves violações lesivas à progressividade social e que, no plano inverso, o respeito, a promoção e a proteção dada à liberdade sindical é dever compartilhado pelo Estado e
pelos particulares que tem o objetivo de estimular o diálogo social
entre trabalhadores e concedentes de oportunidade de trabalho como ferramenta-chave na edificação dos direitos humanos.
Palavras-chave: “liberdade sindical”; “conduta antissindical”; “antissindicalidade”; “progressividade social”, “direitos humanos” e “direitos fundamentais”.
Sumário: 1. Primeiras notas sobre o tema. 2. O direito fundamental
à liberdade sindical como ordem dirigida ao Estado e aos particulares para a sua permanente concretização e realização. 3. A eficácia
das normas que tratam do direito fundamental à liberdade sindical.
4. A vinculação dos órgãos estatais e dos particulares ao direito fundamental à liberdade sindical: 4.1 Da vinculação dos órgãos estatais.
4.2 Da vinculação dos particulares. 5. O direito fundamental à liberdade sindical como elemento propulsor da progressividade social e a
proibição de retrocesso. 6. Proibição de retrocesso, razoaobilidade,
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1. Primeiras notas sobre o tema
A despeito de sua inegável importância teórica e prática, a
liberdade sindical não tem merecido a devida atenção dos
constitucionalistas brasileiros. Quando não completamente
negligenciada nos estudos sobre direitos fundamentais, recebe, no mais das vezes, um tratamento incidental e superficial,
além da imerecida designação de algo que nada mais seria do
que uma decorrência da genérica liberdade de associação. Esse desdém doutrinário desperdiça, entretanto, a oportunidade
de estudo de uma das mais instigantes liberdades sociais, que
traz em si características defensivas e prestacionais extremamente singulares.
Há de perceber-se que a liberdade sindical transcende o
puro âmbito do Direito do Trabalho para contribuir em esferas
mais amplas de cidadania e de distribuição de poder (DE LA
VILLA GIL ET AL, 1991, p. 64). Não é sem razão que a efetividade de uma ordem democrática pode ser medida pela eficácia
da liberdade sindical3.
Observe-se também, com apoio em Villavicencio Rios
(2010, p. 24), que esse é um dos primeiros direitos a sofrer
restrição pelos regimes autoritários. Dessa forma, o menor espaço oferecido para a liberdade sindical reflete, em regra, o
maior grau de autoritarismo do sistema de governo4, sendo
exemplos disso os países latino-americanos, nos quais, a despeito das recentes mudanças políticas que deram expressão à
liberdade sindical, o direito ao associativismo laboral esteve,
3 A respeitabilidade democrática de um país depende da presença da liberdade sindical em seu catálogo
de direitos fundamentais. Essa é também a opinião de Umberto Romagnoli (2001, p. 10), um dos
mais influentes juslaboralistas da atualidade.
4 Mais uma vez com base em Villavicencio Rios (2010, p. 24), é feito um importante paralelo entre o
desenvolvimento do próprio Direito do Trabalho e a liberdade sindical: “Si trasladamos estas
coordenadas generales al terreno del Derecho del Trabajo y, más concretamente, al del Derecho
Colectivo del Trabajo, encontraremos que la importancia del movimiento sindical es mayor aún,
puesto que resulta casi un lugar común reconocer que el surgimiento, desarrollo y consolidación del
Derecho Sindical es paralelo a la historia del movimiento obrero (GIUGNI, 1996, pág. 11); de allí que
los sistemas de relaciones laborales más desarrollados, en donde encuentran sus mayores y
mejores expresiones los institutos de nuestra disciplina, tengan como sustento movimientos
sindicales fuertes y respetados”.
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em rigor, marcado por fortes traços restritivos, fruto de intervencionismos estatais praticados em democracias extremamente deficitárias.

2. O direito fundamental à liberdade sindical
como ordem dirigida ao Estado e aos
particulares para a sua permanente
concretização e realização
Em alguns ordenamentos jurídicos, entretanto, tamanha é
a relevância da liberdade sindical que ela adquire status constitucional, sendo tratada no plano dos direitos fundamentais
tal qual ocorre no sistema jurídico brasileiro5. Nesse ponto,
cabe destacar que os direitos fundamentais, de modo geral,
contêm uma ordem dirigida ao Estado no sentido de que a este
incumbe a obrigação permanente de sua concretização e realização (Sarlet, 2009, p. 146). Para que isso ocorra, emergirá o
dever geral de efetivação, atribuído ao ente estatal para que
zele, inclusive preventivamente, pela proteção dos direitos
fundamentais dos indivíduos, não apenas contra os comportamentos dos próprios poderes públicos, mas também contra
agressões que provenham de terceiros. É também variável desse dever o oferecimento de garantias institucionais, assim entendidas as cautelas legislativas constitucionais que visam
proteger determinadas instituições ou institutos contra a ação
erosiva do legislador. Nesse particular, Vieira de Andrade
(2009, p. 140) lembra a existência de um princípio de “proibição de défice”, que, segundo ele, obrigaria o Estado “a assegurar um nível mínimo adequado de proteção dos direitos fundamentais, sendo responsável pelas omissões legislativas que
não assegurem o cumprimento dessa imposição genérica”. A
insuficiente implementação dos deveres de proteção do Estado,
5 Sobre a liberdade sindical como um direito fundamental na Constituição de 1988, leia-se STÜRMER,
Gilberto. A liberdade sindical na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e sua
relação com a Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2007.
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aliás, além de caracterizar violações ao princípio em apreço,
constitui flagrante ato antijurídico.
Anote-se, ainda, que esse dever geral de efetivação está associado ao monopólio estatal do exercício da força. Com isso
deseja-se dizer que, diante da vedação à autotutela, não se pode esperar a concretização compulsória de qualquer outro sujeito que não seja o próprio Estado. Ele – em qualquer um dos
seus poderes – está juridicamente vinculado à materialização
das providências ou deveres de proteção6 e, no caso especial
da liberdade sindical, de medidas capazes de combater a antissindicalidade. Em resumo, e novamente com base nas palavras de Villavicencio Rios (2010, p. 62),
[…] de la obligación de garantizar la libertad sindical […] resulta
un expreso mandato a todos los poderes del Estado para que se
preocupen de procurar un hábitat suficiente y libre de obstáculos
para la expresión de las diversas facultades que conforman este
complejo derecho, de instituir los procedimientos y mecanismos dirigidos a tutelar su ejercicio y de establecer las facilidades y prerrogativas necesarias para que pueda expresarse y desarrollarse.
Soma-se aos incrementos proporcionados pela eficácia dirigente da dimensão objetiva dos direitos fundamentais o direito
de participação no plano da organização e do procedimento
como mecanismo que tem a força de atribuir maior consistência a determinados direitos subjetivos na proporção em que os
próprios cidadãos participem das estruturas que proporcionaram a sua criação e condução.
Mas não é somente esse efeito que se evidenciará na liberdade sindical como um direito fundamental. Um importante
desdobramento da força jurídica autônoma dos direitos fundamentais, conforme bem lembrado por Sarlet (2009, p. 147),
6 Entre as “providências de proteção” está o dever de progressiva implantação de direitos econômicos,
sociais, culturais e ambientais e de ampliação de uma cidadania inclusiva (SARLET, 2010, p. 16).
Trata-se de um dever de intervenção positiva do Estado de modo juridicamente vinculante, vale
dizer, um dever com eficácia, capaz de ser levado aos tribunais como fundamento de postulação.
Algumas questões importantes, entretanto, emergem dessa problemática. Enfim, a quem competirá
a definição do protetor? Como se controlará a eficácia desse dever de proteção? De qualquer modo,
essas “providências de proteção” devem ser “suficientes”, justificando, em alguns casos e não
unicamente por meio dela, a produção de mandados de criminalização contra as condutas
violadoras do bem jurídico que se deseja proteger.
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está também na sua eficácia irradiante7, vale dizer, na sua aptidão de extrapolar os lindes do direito objetivo para operar no
plano exterior, impulsionando e dirigindo a aplicação e a interpretação do direito infraconstitucional. Tal desdobramento
tem importância, pois dele emerge a problemática da eficácia
dos direitos fundamentais na esfera privada.
Apesar de se tratar de uma questão aberta – porque, em
princípio, apenas o Estado e os seus órgãos seriam destinatários das normas sobre direitos fundamentais – existem, segundo Canaris (2009, p. 52-55), consideráveis reflexões doutrinárias e decisões jurisdicionais em caráter permissivo, notadamente quando as próprias normas de direitos fundamentais se dirigem direta ou indiretamente contra sujeitos de direito privado. É o que ocorre especialmente com a liberdade sindical.
Vê-se na liberdade sindical um rico exemplo de direito fundamental cuja eficácia horizontal é indiscutível. O comando
nele inserido extrapola os limites da exigência de abstencionismo do Estado para alcançar também os comportamentos
dos particulares. Não há como negar que a sociedade pode exigir não apenas do Estado, mas dos agentes privados de um
modo geral, o dever de respeito à liberdade sindical em seus
âmbitos individual ou coletivo. O Estado, afinal, não é o único
inimigo das liberdades. Como bem pontuou José João Abrantes (2005, p. 68), ele se tornou até, nos países democráticos,
“um aliado natural da pessoa e, mais do que isso, tem-se mostrado inclusivamente o principal impulsionador e veículo da
liberdade e igualdade materiais”. Impossível argumentar que o
empregador estaria legitimado, por exemplo, a preterir candidatos à oportunidade de emprego pelo simples fato de serem
ou não filiados a uma determinada entidade sindical, ou a
despedir empregados por conta da evidência de sua participa7 A questão era tratada, segundo o magistério de Canotilho (1993, p. 591), sob o nome jurídico “eficácia
externa” ou “eficácia em relação a terceiros” (Drittwirkung). Hoje se prefere a fórmula “efeitos
horizontais” (Horizontalwirkung) ou a expressão “eficácia dos direitos, liberdades e garantias na
ordem jurídica privada” (Geltung der Grundrechte in der Privatrechtsordnung).
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ção em movimento grevista. É claro que, além do forte traço de
tratamento discriminatório evidenciado nesses exemplos (imposto em nome da eficácia externa dos direitos fundamentais),
há, e não se pode negar, a irradiação da norma constitucional
garantidora da liberdade sindical.
A plena liberdade sindical assume, aliás, posição fundamental na garantia dos direitos sociais. Num verdadeiro processo de catálise, ela modifica a velocidade das reações existentes nos vínculos de trabalho na medida em que assegura a
ação de um sindicalismo forte e comprometido com a progressividade social.
Observe-se, por fim, que emergem da liberdade sindical
claros deveres de promoção e de proteção não apenas para o
Estado, mas também para os particulares – empregadores, associações patronais, os próprios trabalhadores e seus sindicatos e outros sujeitos que com estes mantenham algum vínculo.
É em nome dela que se impõe aos empresários o dever de respeito à atividade e independência das associações de trabalhadores e o compromisso de oferecimento e manutenção de espaços para as reivindicações coletivas.

3. A eficácia das normas que tratam do direito
fundamental à liberdade sindical
As normas que tratam do direito fundamental à liberdade
sindical na Carta constitucional de 1988, por sua condição de
direito social de defesa (ou de liberdade social) – dirigido, em
regra8, à abstenção do Estado e dos particulares –, possuem
elevado grau ou densidade eficacial, haja vista a sua feição de
direito subjetivo de aplicabilidade imediata (vide § 1º do art. 5º
da CF-88) com grande carga de justiciabilidade. Isso lhes ga8 Diz-se “em regra” porque, como já se afirmou, a atuação abstencionista não é suficiente quando o
assunto é efetividade (eficácia social) ou realização na vida comunitária. A liberdade sindical impõe
ao Estado, para além do dever de não interferência no exercício das potencialidades sindicais ou do
legítimo exercício do direito de greve, também, os deveres prestacional de proteção, com o objetivo
de impedir violações por parte de terceiros, e promocional, com o desígnio de estimular o diálogo e o
entendimento sociais.
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rante, independentemente da intermediação do legislador infraconstitucional ou da necessidade de alocação de recursos,
aptidão para produzir situações jurídicas prontamente desfrutáveis.
A fruição da liberdade sindical, como direito de defesa que
é, portanto, independe de ações legislativas complementares,
cabendo aos juízes e aos tribunais o dever de dar-lhes vida e
sentido com base na máxima da maior eficácia possível 9. Assim, com esteio no autorizado dizer de Ingo Sarlet (2009, p.
275), a existência de expressões vagas e abertas, que reclamam preenchimento mediante recursos hermenêuticos, não
chega a constituir obstáculo para a imediata aplicabilidade
desses direitos fundamentais, uma vez que não há necessidade, em virtude da própria natureza dos direitos de defesa, de
atribuir essa função para o legislador. Enfim, interpretar é tarefa que naturalmente está sob os cuidados dos tribunais e
eles, observado o princípio da legalidade, não podem se desincumbir dessa missão.
E se houver remissão no próprio texto constitucional quanto à necessidade de regulamentação de um direito social de
defesa? Ainda assim ele terá aplicabilidade imediata?
A resposta parece ser positiva. A existência de norma regulamentadora não se revela indispensável para a fruição de direitos de defesa. Não há realmente nenhum sentido em condicionar o exercício das liberdades sociais à atuação concretizadora do legislador infraconstitucional. Enfim, se é liberdade ou
se é instituto que dela decorre, basta, a princípio, que os órgãos estatais (ou os particulares, em decorrência da eficácia
irradiante) se abstenham de embaraçar as ações, de afetar características e situações e de eliminar posições jurídicas.
Esse, entretanto, não era o entendimento que orientava as
decisões do STF. Para justificar essa assertiva, toma-se o
exemplo da greve no serviço público, um autêntico direito social de defesa que integra o conteúdo essencial da liberdade
9 Cf. Vieira de Andrade (2009, p. 196).
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sindical, mas que, por vontade do legislador constitucional, foi
referido no art. 37, VII, da Carta, com uma ressalva que se
transformou em elemento complicador: “o direito de greve será
exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar” (redação originária, anterior à Emenda Constitucional –
EC – 19/98)10.
Percebia-se na referida redação que, apesar de a greve ser
declarada como um direito social de defesa, colocado à disposição dos servidores públicos civis, o seu exercício e limites
seriam definidos e disciplinados mediante Lei Complementar.
Pois bem. O STF, nos autos do Mandado de Injunção 20-4 DF
(Rel. Celso de Mello, DJ 22-11-1996), impetrado pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil contra o Congresso
Nacional, mesmo diante de um típico direito de defesa, sustentou a necessidade de uma atuação concretizadora do legislador. Por conta disso, a referida Corte, nos mencionados autos,
acolheu a pretensão de injunção, comunicou o Congresso Nacional da mora e simplesmente esperou que as casas legislativas federais tomassem as providências necessárias à edição da
norma que, segundo a sua visão, seriam indispensáveis ao
exercício do direito de greve pelos servidores públicos civis.
É importante registrar que, para o STF, o preceito constitucional que reconheceu o direito de greve ao servidor público
civil era visto como “norma de eficácia meramente limitada,
desprovida [...] de autoaplicabilidade” e que, para atuar plenamente, o referido direito dependeria da edição da lei exigida
pelo próprio texto da Constituição. Segundo esse entendimento, a outorga constitucional do direito de greve ao servidor público civil não bastaria para justificar o seu imediato exercício.
Novos mandados de injunção foram impetrados e novas recomendações ao Congresso Nacional foram, sem êxito, expedidas (MI 585/TO, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 2-8-2002 e MI
10 A EC 19/98, na tentativa de facilitar a regulamentação do direito de greve dos servidores públicos civis,
modificou a reserva legal de “lei complementar” para a de “lei ordinária específica”. O texto do
dispositivo em exame passou a ser então: “o direito de greve será exercido nos termos e nos limites
definidos em lei específica”.
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485/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 23-8-2002, por exemplo). O STF deu-se conta, então, de que o Poder Judiciário poderia adotar medidas normativas como alternativa legítima de
superação de omissões inconstitucionais por parte do Poder
Legislativo, sem que a proteção judicial efetiva a direitos fundamentais se configurasse em ofensa ao modelo de separação
de poderes. Foi assim que, numa clara demonstração de evolução de entendimento, o STF, nos autos dos mandados de
injunção MI 670-9 ES (Relator Min. Maurício Corrêa), MI 7080 DF (Relator Min. Gilmar Mendes) e MI 712-8 PA (Relator
Min. Eros Grau), todos julgados na sessão de 25-10-2007 e
publicados mais de um ano depois, em 31-10-2008, passou a
reconhecer a eficácia jurídica do direito fundamental de greve
em favor dos servidores públicos civis e a determinar, em caráter aditivo, a aplicação das Leis 7.701/1988 e 7.783/1989 aos
conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do
direito de greve dos servidores públicos civis até que fosse publicada lei específica sobre a matéria, observadas, é claro, as
particularidades do serviço público.
O novo posicionamento do STF representou uma “virada
radical na jurisprudência” – nas precisas palavras do Min. Sepúlveda Pertence durante os debates do MI 712-8 PA. O STF,
afinal, passou a consagrar a autoaplicabilidade dos direitos
sociais de defesa (ou liberdades sociais) e a corroborar a tese
de que a atuação concretizadora do legislador infraconstitucional não se revela indispensável para a fruição desse tipo de
direito fundamental.

4. A vinculação dos órgãos estatais e dos
particulares ao direito fundamental à liberdade
sindical
Como se viu no item anterior, o direito fundamental à liberdade sindical, por ser essencialmente um direito defensivo,
possui elevado grau eficacial e considerável carga de justiciabilidade. Essas evidências, entretanto, não tornam ociosa uma
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análise específica – ainda que não exaustiva – das principais
questões que giram em todo da vinculação dos órgãos estatais
e dos particulares a esses mandamentos. É o que se oferece
nos próximos tópicos.

4.1 Da vinculação dos órgãos estatais
É importante anotar que os direitos fundamentais não se
encontram na esfera da disponibilidade dos Poderes Públicos.
Em qualquer caso e em qualquer circunstância, como bem esclareceu Jorge Miranda (2008, p. 291), qualquer ato de poder
público deve tomá-las “como fundamento e como referência” e,
além desses lindes, deve tender a conferir-lhes a máxima eficácia possível, observadas, é claro, as particularidades que
dizem respeito ao exercício de cada um dos poderes estatais.
Os juízes e tribunais, tendo em conta a competência própria para o controle da constitucionalidade das leis, podem e
devem aplicar os preceitos legislativos conforme a Constituição
ou, em determinadas situações, apenas a própria Constituição
para afastar a incidência de normas que com ela colidam. Cabe-lhes, nas sábias palavras de Vieira de Andrade (2009, p.
199), a reavaliação do juízo do legislador e, na hipótese de
conclusão quanto à não recepção ou à inconstitucionalidade
da lei ordinária, o “poder de desaplicação” dessa norma. Nesse
caso, na lição do referido mestre português, os juízes devem
decidir “como se essa lei não existisse, aplicando diretamente,
em vez dela, os preceitos constitucionais, devidamente interpretados e concretizados”.
A vinculação dos tribunais aos preceitos sobre direitos
fundamentais, a propósito, traduz-se mesmo na expectativa de
que eles efetivamente interpretem, integrem e apliquem os referidos direitos de modo a conferir-lhes a máxima eficácia possível dentro de um sistema jurídico. É, no dizer de Jorge Miranda (2009, p. 297), a faceta positiva da vinculação dos integrantes do Poder Judiciário que complementa a faceta negativa de não aplicabilidade dos preceitos legais que desrespeitem
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os direitos fundamentais.
Os juízes e tribunais têm o poder-dever de dizer o direito de
acordo com a Carta e de interpretar cada disposição infraconstitucional de modo que ela se integre perfeitamente à sistemática constitucional. Essa missão toma elevadas proporções no
âmbito da liberdade sindical porque a principal norma jurídica
infraconstitucional que regulamenta esse direito defensivo e
suas variáveis no Brasil é a Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), um diploma produzido segundo o pensamento social,
econômico e jurídico das primeiras décadas do século XX e
que, inegavelmente, tem infundido um espírito corporativista
que não mais se adequa à leitura democrática atual.
Para além do poder-dever de dizer o direito de acordo com
a Carta e de interpretar cada disposição infraconstitucional de
modo integrativo-constitucional, o julgador assume também
um papel promocional nos processos de difusão de consciência
coletiva e social. Situação exemplar de satisfação de aspirações
políticas mediante a atuação jurisdicional pode ser oferecida a
partir da análise do direito de “redução dos riscos inerentes ao
trabalho” (art. 7º, XXII, do texto constitucional). Se o órgão estatal incumbido de criar políticas de redução dos riscos não
atuar de modo consentâneo com a realidade da medicina laboral, é admissível que o Judiciário, se invocado a coibir ilegalidade ou a colmatar injustificável omissão do Legislativo ou do
Executivo, defina conteúdos (como, por exemplo, pode fazê-lo
em relação ao conceito de “penosidade”), estabeleça limites (até
onde é aceitável o “risco” no âmbito das normas regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego?) e contemporize situações (que racionalizem, ilustrativamente, o direito à “proteção contra a automação” e o direito à “redução dos riscos inerentes ao trabalho”)11. Vê-se, assim, como bem fez Rodolfo
Mancuso (2001, p. 707-751), que
[...] as decisões judiciais tendem a se libertar do confinamento nos
11Para aprofundar, veja-se, do autor deste estudo, o artigo “A efetividade sob a perspectiva da
coletivização do processo do trabalho”, publicado na Revista da Academia Nacional de Direito do
Trabalho, v. 18, p. 99-113, 2010.
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autos em que foram proferidas para projetar reflexos ao exterior, em
face de outros jurisdicionados, e principalmente perante os demais
Poderes do Estado, numa força coercitiva mais ou menos ampla, que
sob esse aspecto vai aproximando os produtos legislativo e judiciário.

Situações como esta trazem para o processo e para o magistrado discussões sobre o controle das políticas públicas e
revelam que o Judiciário pode estar fortalecendo o conceito de
cidadania. Canotilho (2004, p. 73) compartilha esta ideia, ao
opinar no sentido de que
[...] o cidadão, ao desfrutar de instrumentos jurídico-processuais
possibilitadores de uma influência direta no exercício das decisões
dos poderes públicos que afetam ou podem afetar os seus direitos,
garante a si mesmo um espaço de real liberdade e de efetiva autodeterminação no desenvolvimento da sua personalidade.
Os legisladores, aqui entendidos todos os que produzem
atos normativos com força jurídico-pública (atos de emenda
constitucional, lei complementar, lei ordinária, regulamento,
acordo coletivo, convenção coletiva etc.), estão também vinculados aos direitos fundamentais, mas sob lógica de iniciativa
diferente daquela que submete os magistrados. Enquanto estes dependem da provocação do jurisdicionado para controlar
a constitucionalidade das normas que dão fundamento jurídico às suas decisões, os legisladores têm liberdade de iniciativa
e, por força dela, criam novas normas para preencher espaços
legislativos vazios ou para revogar normas anteriores.
Tirante esse aspecto correspondente à disposição dos órgãos com função judicante e legiferante, há identidade entre
eles no tocante à conformação aos parâmetros fornecidos pelas
normas de direitos fundamentais. Para o legislador, tal qual
para o julgador, existe uma dupla limitação material. De um
lado, fala-se na proibição de edição de atos legislativos que
afrontem as normas de direitos fundamentais (limitação nega-
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tiva)12; de outro, refere-se a um dever de realização ou de aperfeiçoamento da legislação existente (limitação positiva). Gilmar
Mendes (2010, p. 378) intitula este último dever simplesmente
como “dever de legislar”, vale dizer, de conferir conteúdo e efetividade aos direitos constitucionais.
Os órgãos administrativos vivem a situação mais complexa em virtude da sujeição especial da atividade administrativa
ao princípio da estrita legalidade e da ausência de uma competência específica para realizar controle de constitucionalidade.
Não se pode esperar que o administrador público considere,
ele próprio, por sua pessoal cognição e vontade, uma lei inconstitucional, salvo em casos extremos, a exemplo das situações em que a aplicação da lei signifique a prática de um crime
(é importante lembrar que existem na Constituição alguns
mandados expressos de criminalização13) ou em que as leis
violem escancaradamente14 o núcleo essencial dos direitos
12 Por considerar violado o princípio constitucional da liberdade sindical (art. 8º, I), o Plenário do STF, por
maioria, julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação direta proposta pela
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC para declarar a
inconstitucionalidade da expressão “com a participação do Governo do Estado de Santa Catarina”,
contida no parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar 459/2009, dessa mesma unidade
federativa. O preceito impugnado estabelecia que a atualização dos pisos salariais fixados naquele
diploma legislativo seria objeto de negociação coletiva entre as entidades sindicais dos
trabalhadores e empregadores, com a participação do governo estadual. Entendeu-se que a
exigência da participação do governo nessas negociações coletivas, ainda que os valores dos pisos
salariais tivessem sido fixados por via legislativa, implicaria restrição à autonomia sindical, uma vez
que competiria aos interlocutores sociais, e não ao Estado-membro, a iniciativa autônoma de
inaugurar, desenvolver e concluir as negociações coletivas (ADI 4364 - SC, Rel. Min. Dias Toffoli, 23-2011).
13 Assim, será inconstitucional qualquer lei ou ato administrativo que descriminalize o racismo, o tráfico, a
tortura, o terrorismo, a ação de grupos armados civis e militares contra a ordem constitucional e o
Estado Democrático de Direito, a retenção dolosa de salários, as condutas lesivas ao meio ambiente
e o abuso, exploração e violência contra as crianças e adolescentes. Os tipos penais que definem ou
venham a definir essas condutas criminosas podem ser alterados, preservando-se o conteúdo
essencial dos comandos constitucionais, mas não podem ser extintos. Em relação ao assunto,
consulte-se, para fins de aprofundamento, a obra de Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, “Mandados
expressos de criminalização e a proteção de direitos fundamentais na Constituição brasileira de
1988”, publicado em Belo Horizonte pela Editora Fórum, 2007, especialmente as páginas 135-139 e
153-172.
14 Segundo Vieira de Andrade (2009, p. 203-204), “se a inconstitucionalidade for evidente, deve
prevalecer o princípio da vinculação constitucional direta das autoridades administrativas. Um
suporte dogmático para a solução poderá ser constituído pela aplicação da ‘teoria da evidência’ em
matéria de invalidade, ligando a um vício de inconstitucionalidade desse tipo a consequência da
nulidade-inexistência”.
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fundamentais. Exceto nessas hipóteses, cabe ao agente público, na maioria das vezes, diante da responsabilidade pela juridicidade de sua atuação, ao invés da inaplicabilidade do texto
legal que lhe pareça inconstitucional, a suspensão da atividade
de aplicação da norma supostamente contrária à Constituição
e a imediata provocação da autoridade judiciária competente15.
Assim, se para um magistrado é perfeitamente possível, por
exemplo, declarar a não recepção pela Constituição de 1988 da
regra contida no art. 534 da CLT no ponto em que este exige a
associação de número não inferior a cinco sindicatos para a
constituição de uma federação, o mesmo não pode ser feito por
um servidor do Ministério do Trabalho e Emprego no momento
em que realizar o registro da entidade sindical. Este último
está adstrito, como mencionado, ao princípio da estrita legalidade e, por isso, ainda que intimamente discorde do requisito
imposto pela lei e que entenda existente violação à liberdade
sindical coletiva, deverá exigir, na forma da disposição normativa, que a entidade sindical que se apresente como federação
revele um quadro associativo de pelo menos cinco sindicatos.
Como alternativa, resta-lhe a possibilidade de provocar a autoridade judiciária para determinar-lhe o comportamento.
Além das fronteiras das situações aqui analisadas, não se
pode esquecer que o administrador público tem, em algumas
circunstâncias, uma margem de liberdade de atuação outorgada pela própria lei para a prática de atos discricionários, assim entendidos, na doutrina de Celso Antonio Bandeira de
Mello (2010, p. 432-433), aqueles em que o administrador, diante do caso concreto, tem o dever de integrar a norma com
sua vontade ou juízo, a fim de dar satisfação aos objetivos
consagrados pelo sistema jurídico. Em tais casos, e no dizer de
Sarlet (2009, p. 371), quanto menor for a sujeição da administração às leis, tanto maior deverá ser a sua adstrição ao conteúdo dos direitos fundamentais.
Pode-se dizer mais: quando houver margem para a discri15 Cf. Vieira de Andrade (2009, p. 201).
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cionariedade do agente público e este agir contra o direito fundamental à liberdade sindical, estará constatada a prática de
conduta antissindical, salvo diante de alguma eximente de antijuridicidade16.

4.2 Da vinculação dos particulares
Conforme mencionado em item anterior, e a despeito das
polêmicas que ainda rondam o tema, a dimensão objetiva do
direito fundamental à liberdade sindical tem como um dos
efeitos mais expressivos o que permite a sua irradiação, direta
e imediata, sobre os particulares. Não há, enfim, maiores dificuldades no reconhecimento de que, por exemplo, a vedação
de interferência e de intervenção do Poder Público na organização sindical (art. 8, I, da Carta) também se estende aos particulares, especialmente aos empregadores e às associações
patronais que amiúde violentam a autonomia organizacional e
acional das entidades sindicais obreiras.
Há também um consenso jurisprudencial no sentido de
que a norma contida no art. 8º, V, da CF-88, segundo a qual
“ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato” é aplicável com muito mais intensidade em relação às
próprias entidades sindicais, patronais ou operárias, do que
contra o Estado. Não há dúvidas de que algumas das mais ex16 Veja-se, em relação a esse assunto, a seguinte ementa de acórdão do STJ: RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA – SINDICATO – LIBERDADE SINDICAL – CONTRIBUIÇÃO
VOLUNTÁRIA – ATO ADMINISTRATIVO DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE
CONTRIBUIÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESVIO DE FINALIDADE – ATO ABUSIVO –
CUNHO EMINENTEMENTE POLÍTICO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INOBSERVÂNCIA DOS
PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, FINALIDADE E LIBERDADE SINDICAL. 1. Ainda que a lei estadual
dê ampla margem discricionária à autoridade administrativa para retirar a consignação em folha de
pagamento da contribuição voluntária devida pelos filiados do Sindicato, impossível assim proceder
por revidação estritamente política. 2. Ocorre desvio de poder e, portanto, invalidade, quando o
agente serve-se de um ato para satisfazer finalidade alheia à natureza do ato utilizado. 3. Nenhum
ato é totalmente discricionário, pois será sempre vinculado, ao menos no que diz respeito, ao fim e à
competência. 4. Ato abusivo que vai de encontro ao princípio da moralidade, impessoalidade e
liberdade sindical, vistos nos arts. 37 e 8º, inciso I, da Constituição Federal, bem como art. 2º, item I,
da Convenção 98 da OIT, ex vi do art. 5º, § 2º, da Constituição Federal. 5. Direito líquido e certo
configurado. Recurso ordinário conhecido e provido, para anular o ato coator (RMS 17081 / PE.
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 2003/0169854-0. Relator Min. Humberto Martins.
Segunda Turma. Data de julgamento: 27-02-2007. Data de Publicação: DJ 09-03-2007, p. 297).
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pressivas condutas antissindicais praticadas por particulares
estão associadas a esse dispositivo, entre as quais podem ser
mencionadas a imposição de cláusulas de segurança sindical e
a exigibilidade de aportes financeiros de quem não se filiou à
entidade que realiza a cobrança.
Quem, afinal, pode negar que se dirigem especialmente aos
particulares – apenas citando algumas passagens expressivas
– as normas constitucionais: i) que atribuem ao sindicato a
defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria (art. 8º, III)17; ii) que impõem a participação dos sindicatos operários nas negociações coletivas de trabalho; iii) que
garantem ao aposentado filiado o direito de votar e de ser votado nas organizações sindicais (art. 8º, VII); iv) que vedam a
dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da
candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se
eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei?
Outro exemplo claro e pungente de norma fundamental
que vincula os particulares, e não apenas o Estado, diz respeito ao direito de greve. Ao declarar “assegurado o direito de greve” e ao atribuir aos trabalhadores a decisão sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio
dele defender, o legislador constitucional incorporou no ordenamento jurídico interno a mais clássica das formas residuais
de autotutela e admitiu a irradiação de seus efeitos não apenas em face dos particulares singularmente considerados (empregadores, para quem se atribuiu deveres de contenção), mas
também em face de toda a comunidade, haja vista a admissão
do seu exercício, ainda que limitado pelo legislador infraconstitucional, em relação aos até então imunes serviços ou atividades essenciais.
A vinculação dos particulares em matéria de direitos da liberdade sindical merece uma menção particularizada à sua
17 Lembra-se aqui de que, no RO DC - 30900-12.2009.5.15.0000 (caso das despedidas coletivas na
EMBRAER S/A), o TST proclamou a importante premissa de que a negociação coletiva é
imprescindível para a consecução de dispensas massivas.
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exigibilidade nos processos legislativos privados. Refere-se,
aqui, não apenas ao processo produtivo de atos normativos
com força jurídico-pública expressamente reconhecida pelo
texto constitucional (art. 7º, VI, XIII, XIV e art. 8º, VI da Carta),
como é o caso dos acordos coletivos e das convenções coletivas
de trabalho, mas também ao processo de confecção de instrumentos sem força normativa, mas que têm, por conta da autonomia individual privada, status de fonte autônoma de direitos
e deveres como, por exemplo, estatutos, regulamentos e contratos, com destaque especial para o contrato de emprego.
Quem, enfim, pode negar que esses atos jurídicos estão submetidos ao dever de conformação aos parâmetros fornecidos
pelas normas de direitos fundamentais?
Nesses termos, pode-se afirmar, sem maiores resistências,
que o direito fundamental à liberdade sindical irradia a sua
eficácia sobre os processos legislativos privados e motiva efeito
nulificante de disposições que, por exemplo, restrinjam ou
turbem, por via contratual, o direito: i) de o trabalhador filiarse a uma determinada entidade sindical ou de participar dela
ativamente; ii) de o trabalhador não se filiar a uma determinada entidade sindical; iii) de o trabalhador ter acesso, em condições de igualdade a todas as vantagens egressas do contrato
de emprego; iv) de as entidades sindicais participarem dos
processos decisórios que envolvam interesses laborais de natureza transindividual, entre outras igualmente importantes.

5. O direito fundamental à liberdade sindical
como elemento propulsor da progressividade
social e a proibição de retrocesso
A ideia de progresso sempre esteve vinculada a uma caminhada inexorável18 dos povos rumo a um futuro melhor
18 O professor Arnaldo Wald (1966, p. 55) chama a atenção para a circunstância de que, em realidade,
“uma das ilusões do progresso consiste na ideia de ocorrer uma evolução necessária, uniforme e
pacífica para uma situação melhor quando, na realidade, o desenvolvimento não se impõe como
fatalidade histórica”.
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(BURY, 1986). Houve momento em que, por inspiração na doutrina evolucionista de Darwin, o progresso alcançou a posição
de noção essencial para a compreensão da própria vida e para
a subsistência humana na terra. Na sua “Origem das espécies”, cuja primeira edição foi publicada em 1859, Darwin
(2003, p. 238 e 310) deixa claro que, apesar de não haver nenhuma prova certa da existência de uma propensão inata dos
seres organizados para um desenvolvimento progressivo, este
progresso resultaria necessariamente da ação contínua da seleção natural, que implica, no dizer do notável naturalista, a
multiplicação, a variação, a persistência do mais forte e a eliminação do mais fraco. O progresso, assim, revelava o seu lado pernicioso quando, para progredir, o indivíduo ou grupo
precisava medir força com seu oponente para superá-lo.
Na segunda metade do século XIX e no começo do século
XX, diante da inevitabilidade da tese de prevalência do mais
forte e de dominação do mais fraco, a ideia de progresso foi
intensamente estudada19. A palavra passou a estar associada
não apenas ao desenvolvimento capitalista por meio da exploração de trabalhadores20, mas também, de certo modo, vinculada ao medo. O progresso tecnológico permitiu que os seres
humanos fossem, especialmente em momentos de guerra, postos em risco de destruição, situação jamais experimentada por
gerações passadas. O desenvolvimento e o crescimento estavam nas plataformas das mais diversas facções políticas e frequentemente ligados a discriminações e a avanços econômicos
19 Segundo Ferrater Mora (1964, p. 488, Tomo II), no começo do século XX trataram da temática do
progresso, entre outros, Georges Sorel, em Les illusions du progrès, 1908; Jules Delvaille, em Essai
sur l'histoire de l'idée de progrès jusqu'à la fin du XVIII siècle, 1910; Antonio Dellepiane, Le progrès
et sa formule, 1912; L. Weber, com Le rythme du progrès, 1913; J. B. Bury, The Idea of Progress: An
Inquiry into Its Origin and Growth,1920; W. R. Inge, com The Idea of Progress, 1920; P. Mouy, em
L'idée de progrès dans la philosophie de Renouvier, 1927; Charles Lalo, com L'idée du progrès dans
les sciences et dans les arts, 1930 e Georges Friedmann, La crise du progrès. Esquisse d'histoire
des idées (1895-1935), 1936.
20 O desenvolvimentismo industrial alcançou o seu ápice teórico a partir das ideias positivistas. As
invenções aplicadas à busca de melhoramento da produção visavam finalisticamente promover a
conquista do homem sobre a natureza. O relógio mecânico – “a máquina-chave da era industrial
moderna”, no dizer Comparato (2005, p. 46) com apoio em Lewis Mumford – começou a ditar o
tempo de produção, cada vez mais veloz do que o tempo da vida.
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em detrimento das garantias sociais. Residia justamente aí, na
competição entre grupos que pretendiam o avanço a partir de
diferentes vetores o maior desafio do progresso: o crescimento
equilibrado de quem apresentava projetos conflitantes de ascensão.21
O sindicalismo, muitas vezes visto como um sério obstáculo ao desenvolvimento econômico e ao crescimento industrial,
deu-se conta de que a palavra “progresso” também poderia estar vinculada às suas lutas e assumiu efetivamente a condição
de obstáculo para os empresários que dependiam do serviço
humano. Subir patamares civilizatórios passou a ser igualmente uma pretensão dos trabalhadores e de suas associações, o que, evidentemente, instigou o desconforto daqueles
que não estavam acostumados a ver empecilhos na sua trajetória desenvolvimentista e de acumulação.
O progresso invocado pelos trabalhadores levou o tema para o cenário político e o fez coincidir com as relevantes missões
estatais de concessão de liberdade, de justiça e de bem-estar.
A prosperidade, então, passou a ser reiterada em documentos
internacionais, notadamente a partir de eventos extremados
como a Primeira Guerra Mundial, a Grande Depressão de
1929 e a Segunda Guerra Mundial. Entre os textos que mais
significativamente tratam da matéria, pode-se destacar a Declaração da Filadélfia – adotada pela Conferência Geral da
OIT, na 26ª sessão, em 10 de Maio de 1944. Por meio desse
instrumento, também intitulado “Declaração referente aos fins
e objetivos da Organização Internacional do Trabalho”, previuse que a liberdade de expressão e de associação constitui condição indispensável para um progresso constante; que a
pobreza, onde quer que exista, constitui um perigo para a
prosperidade de todos; e que a luta contra a necessidade deve

21 Aponta-se, com base em Canotilho (1993, p. 394), para um equilíbrio entre dois conceitos — Estado
de Direito e Estado Social — porque a liberdade é inconcebível sem um elevado grau de
solidariedade e de igualdade social e, por outro lado, o progresso social, o desenvolvimento
econômico e a proteção das classes mais desfavorecidas devem fundar-se no respeito pelo Estado
de direito constitucional.
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ser conduzida com uma energia inesgotável por cada nação e
mediante o esforço internacional contínuo e organizado de representantes dos trabalhadores, dos empregadores, e dos Estados. Institucionalizou-se, assim, o progresso como um objetivo de toda a sociedade, e não propriamente de um segmento
desta, e atribuiu-se, entre outros, aos representantes dos trabalhadores o importante papel de promotores desse desenvolvimento, haja vista o seu destemor e ousadia 22 no enfrentamento dos conflitos do cotidiano.
Anote-se, ademais, que, como grupos de competição que
são, os sindicatos, como bem disse Evaristo de Moraes Filho
(1978, p. 82), lutam “pela aquisição de um status econômico e
social mais elevado para a profissão que representam”. Uma vez
superada a etapa da conquista, eles procuram estabilizar e defender essa nova posição em comparação com outros grupos ou
classes, perseguindo incessantemente, num círculo virtuoso de
progresso, o alcance de padrões de destaque cada vez maior.
O progresso das classes trabalhadoras é algo contagiante,
mas a estagnação imposta pelo poder econômico e pelo descaso estatal também pode sê-lo. Cabe, por isso (e sempre), o oferecimento do bom exemplo de reiteração dos sistemas laborais
mais elevados associado à repulsa internacional de quem se
opõe ao progresso trabalhista. Enfim, como bem colocado no
preâmbulo da Constituição da OIT, “a não adoção por qualquer nação de um regime de trabalho realmente humano cria
obstáculos aos esforços das outras nações desejosas de melhorar a sorte dos trabalhadores nos seus próprios territórios”.

6. Proibição de retrocesso, razoabilidade,
sindicalismo e “nova cidadania”
A consagração da proibição de regressividade produziu,
22 Bernard Shaw, dramaturgo e romancista irlandês, vencedor do prêmio Nobel de literatura em 1925,
nos autos do seu “Man and superman: a comedy and a philosophy”, dizia que qualquer progresso
depende dos homens que atuam com certa ousadia e agressividade: “The reasonable man adapts
himself to the world: the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore
all progress depends on the unreasonable man”.
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numa concepção moderna de Estado e de cidadania, a ideia de
“controle”. Esse “controle” – aberto e realizável por qualquer
integrante da comunidade – cria uma esfera limitativa que evitará a “regressividade de resultados” nos instantes em o Estado tiver de elaborar e executar políticas públicas e que obstará
a “regressividade normativa” quando ele tiver de regulamentar
ou de modificar a regulamentação de direitos constituídos.
Nesse controle, atuam diversos sujeitos que expressem os
valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos
sociais, em meio dos quais, para os fins específicos desse estudo, se destacam as entidades sindicais. Estas, com base na
legitimação específica constante do art. 8º, III, da CF-88, e nas
múltiplas cláusulas genéricas de participação democrática, são
chamadas a atuar ou espontaneamente se apresentam no controle dos processos legislativo, executivo e judiciário, especialmente na contenção de ilegalidades e abusos de poder (art. 5º,
LXX, “b”23), na fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial dos entes políticos (§ 2º do art. 74 24),
na adoção de políticas públicas por meio de atuação em órgãos
de aconselhamento/gestão (exemplos no art. 194, VII25) e no
controle abstrato da constitucionalidade dos atos normativos 26

Art. 5º. [...].LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: a) partido político com
representação no Congresso Nacional; b) organização sindical, entidade de classe ou associação
legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de
seus membros ou associados.
24
Art. 74. [...]. § 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na
forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.
25
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à
assistência social. Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a
seguridade social, com base nos seguintes objetivos: [...] VII - caráter democrático e descentralizado
da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos
empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. (Redação dada pela EC nº
20, de 1998)
23

26

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação
declaratória de constitucionalidade: (Redação dada pela EC nº 45, de 2004) [...]
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
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27

.

O mesmo ocorre no sistema jurídico português, em que, no
dizer de Monteiro Fernandes (2010, p. 710), são reconhecidas
ao sindicato possibilidades que transcendem os limites da defesa de pretensões relativas à regulamentação das condições
de trabalho, levando-os a atuar além das fronteiras do puramente “contratual”. O perfil que o art. 56º da Constituição da

27 Isso, aliás, lhes atribui, inclusive, direito de intervenção em processos que envolvam assuntos do seu
interesse na qualidade de amicus curiae, conforme bem expendeu o Supremo Tribunal Federal na
ADI 2130 MC / SC, relatada pelo Min. Celso de Mello. Veja-se trecho da mencionada decisão:
“No estatuto que rege o sistema de controle normativo abstrato de constitucionalidade, o
ordenamento positivo brasileiro processualizou a figura do amicus curiae (Lei nº 9.868/99, art. 7º, §
2º), permitindo que terceiros - desde que investidos de representatividade adequada - possam ser
admitidos na relação processual, para efeito de manifestação sobre a questão de direito subjacente
à própria controvérsia constitucional.
A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo
abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto
Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do
processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se
realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação
formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da
coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos
sociais.
Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa
legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o
debate constitucional. [...]
Cabe registrar, por necessário, que a intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se
em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar
meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio. Na verdade, consoante ressalta PAOLO
BIANCHI, em estudo sobre o tema (‘Un´Amicizia Interessata: L´amicus curiae Davanti Alla Corte
Suprema Degli Stati Uniti’, in ‘Giurisprudenza Costituzionale’, Fasc. 6, nov/dez de 1995, Ano XI,
Giuffré), a admissão do terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle
normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões do Tribunal
Constitucional, viabilizando, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de
fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize a
possibilidade de participação de entidades e de instituições que efetivamente representem os
interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos,
classes ou estratos sociais”.
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República Portuguesa28 traça é o de uma associação sindical
que dispõe de uma vasta capacidade de intervenção participativa, não reduzida à tradicional campanha por melhoria concreta das condições de trabalho. Tanto é verdade que, dentre
relevantes ações políticas atribuídas às associações sindicais,
estão a de “participar na elaboração da legislação do trabalho”,
“participar na gestão das instituições de segurança social e
outras organizações que visem satisfazer os interesses dos trabalhadores” e “pronunciar-se sobre os planos econômicosociais”, inclusive para “acompanhar a sua execução”.
Também na Espanha a intervenção participativa dos sindicatos é reconhecida pelo texto constitucional. No seu artigo
13129, a Constituição espanhola prevê a colaboração dos sindicatos na elaboração de projetos de planificação da atividade
econômica geral com vistas a atender às necessidades coletivas, equilibrar e harmonizar o desenvolvimento regional e setorial e estimular o crescimento da renda e da riqueza com vistas à sua mais justa distribuição.
Não há dúvidas de que o controle exercido pelas entidades
sindicais valoriza, sob uma perspectiva pluralista, o sentido
essencialmente democrático da palavra “participação” e enriquece os debates com elementos de informação e de experiências particulares que, indubitavelmente, são de irrecusável
28 Artigo 56.º (Direitos das associações sindicais e contratação colectiva). 1. Compete às associações
sindicais defender e promover a defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores que
representem. 2. Constituem direitos das associações sindicais: a) Participar na elaboração da
legislação do trabalho; b) Participar na gestão das instituições de segurança social e outras
organizações que visem satisfazer os interesses dos trabalhadores; c) Pronunciar-se sobre os
planos económico-sociais e acompanhar a sua execução; d) Fazer-se representar nos organismos
de concertação social, nos termos da lei; e) Participar nos processos de reestruturação da empresa,
especialmente no tocante a acções de formação ou quando ocorra alteração das condições de
trabalho. 3. Compete às associações sindicais exercer o direito de contratação colectiva, o qual é
garantido nos termos da lei. 4. A lei estabelece as regras respeitantes à legitimidade para a
celebração das convenções colectivas de trabalho, bem como à eficácia das respectivas normas.
29 Artículo 131. 1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a
las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el
crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución. 2. El Gobierno elaborará los
proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las
Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones
profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y
funciones se desarrollarán por ley.
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importância e de inquestionável significação30. O principal referencial desse “controle” é dado pela razoabilidade que, em
linhas gerais, impõe verificação da não afetação da substância
do direito31 e da observância da relação meio/fim nas medidas
adotadas.
A atuação razoável do Estado, no plano político ou jurídico,
é revelada pela adoção de medidas suscetíveis de justificação
racional, assim entendidas, com arrimo na doutrina de Manuel Atienza (1989, p. 84-95), aquelas que (1) respeitam as regras
da lógica dedutiva, no sentido de que em sua fundamentação
não se contenham erros lógicos; (2) que reverenciam valores da
consistência, da eficiência, da relevância e da sinceridade e (3),
por fim, que utilizam as fontes vinculantes do Direito, assim
como os critérios de natureza ética. Essas atuações razoáveis,
por alcançarem o equilíbrio ótimo entre as exigências sociais e
por serem produzidas a partir do máximo consenso, são mais
facilmente legitimáveis quando produzidas mediante processos
participativos. Quando uma medida não é razoável, ela desperta a reação de diferentes estratos da sociedade e os esforços
destes podem levá-la à reprovação e ao rechaço.
Não é exagerado reconhecer, como o fez Lenio Streck

30 Häberle (1997, p. 33) destaca que “a legitimação fundamental das forças pluralistas da sociedade para
participar da interpretação constitucional reside no fato de que essas forças representam um pedaço
da publicidade e da realidade da Constituição (ein Stück Öffentlichkeit und Wirklichkeit der
Verfassung), não podendo ser tomadas como fatos brutos, mas como elementos que se colocam
dentro do quadro da Constituição”. O referido filósofo alemão conclui o seu raciocínio ao afirmar que
a Constituição é um espelho da publicidade e da realidade, mas adverte não ser ela apenas isso.
Com acerto, afirma que a Constituição “é a própria fonte de luz”, haja vista a sua função
eminentemente diretiva (1997, p. 34).
31 O “devido processo substantivo” é um padrão que determina, dentro da margem de arbítrio que tem o
legislador, até onde este pode restringir validamente os direitos consagrados pelas normas
regulamentares. Por meio dele se estabelece um controle substancial ou de conteúdo da
regulamentação dos direitos reconhecidos na Constituição. Como disse o Min. Carlos Velloso, nos
autos da ADI 1511-7 DF, o "due process of law, com conteúdo substantivo - substantive due process
- constitui limite ao Legislativo, no sentido de que as leis devem ser elaboradas com justiça, devem
ser dotadas de razoabilidade (reasonableness) e de racionalidade (racionality), devem guardar,
segundo W. Holmes, um real substancial nexo com o objetivo que se quer atingir". É justamente
sobre esse “devido processo substantivo” que atuam entidades representativas da sociedade sujeitos que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais –
movidos pelo compromisso de garantir a progressividade do patrimônio imaterial construído
duramente por força de uma cidadania inclusiva.
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(1999, p. 38), desde a primeira edição do seu “Hermenêutica
e(m) crise”, que o Estado Democrático de Direito depende muito mais de uma ação concreta do Judiciário do que de procedimentos legislativos e administrativos. Para o mencionado
constitucionalista gaúcho, diante da inatividade do Executivo e
do Legislativo, “surge o Judiciário como instrumento para o
resgate dos direitos não realizados”. Entretanto, caso se considere que uma das principais características do mencionado
poder seja a dispositividade – ne procedat iudex ex officio – se
chegará à conclusão de que o Judiciário é meramente o depositário dos reclames da sociedade e que, em última análise,
são os segmentos ativos desta os mais expressivos intérpretes
da Constituição e os verdadeiros provocadores da fiel aplicabilidade dos seus preceitos. Como bem disse Peter Häberle
(1997, p. 13), todo aquele que vive a Constituição é seu intérprete, por ser a interpretação constitucional um elemento da
sociedade aberta. Para o mestre da Universidade de Augsburg,
[...] no processo de interpretação constitucional estão potencialmente vinculados todos os órgãos estatais, todas as potências públicas, todos os cidadãos e grupos, não sendo possível estabelecer-se
um elenco cerrado ou fixado com numerus clausus de intérpretes da
Constituição.
Ademais, se é verdadeiro o brocardo sententia debet essere
conformis libelo e se o magistrado tiver efetivamente o compromisso de justiça, será tanto mais dos sujeitos que provocam o Judiciário o mérito da realização dos direitos que estão
previstos nas leis e na Constituição do que do próprio Judiciário. O papel das associações sindicais, no particular, é especialmente extraordinário porque elas levam ao Poder Judiciário
pretensões de indivíduos que normalmente, pela incontestável
(e limitadora) condição de submetimento e de dependência
econômica, não teriam potência para questionar as incontáveis
violações que o poder econômico lhes impõe.
Não se pode esquecer, de qualquer modo, com base nas palavras de Sarlet (2010, p. 16), de que, independentemente do
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lância com a consolidação e com a manutenção dos níveis mínimos de proteção já alcançados, inclusive como condição para o funcionamento da própria democracia e para a sobrevivência do Estado Constitucional. A garantia da vez e da voz
das entidades sindicais como protagonistas desse processo de
manutenção das estruturas-base dos direitos sociais diante
das sequelas causadas pelo neoliberalismo32 e pelas novas estratégias de acumulação do capital33 é inegável e ainda mais
apreciável quando se trata de incrementos de direitos nos
tempos de crise34. As entidades sindicais assumem, portanto,
32 No que diz respeito a “neoliberalismo e sequela”, há homônimo ensaio de José Martins Catharino
(1997) no qual é tratada de forma crítica uma série de problemas produzidos no mundo do trabalho
pelo liberalismo econômico.
33 Com bem destacou David Harvey (2007, p. 125 e 143), a partir do declínio do fordismo, “o capital
corporativo teve de ajustar as velas em certos aspectos para seguir com mais suavidade a trilha da
lucratividade segura; e o trabalho organizado teve de assumir novos papéis e funções relativos ao
desempenho nos mercados de trabalho e nos processos de produção” Assim, operou-se, no dizer do
mencionado geógrafo britânico, um processo de interpenetração de valores capitalistas nas
atividades laborais, fruto de uma circunstância de momento. “Diante da forte volatilidade do
mercado, do aumento da competição e do estreitamento das margens de lucro, os patrões tiraram
proveito do enfraquecimento do poder sindical e da grande quantidade de mão de obra excedente
(desempregados ou subempregados) para impor regimes e contratos de trabalho mais flexíveis” . O
risco e a insegurança dele decorrente, que até então eram exclusividade patronal, passaram a ser,
em certa medida, divididos com os empregados. Estes passaram a ser destinatários de retribuições
que somente existiriam na medida em que o empregador obtivesse lucro. Nessa esfera surgiram as
“participações nos lucros e resultados”, as “gratificações de balanço” e verbas congêneres, numa
tentativa de garantir o acesso do empregado a montante remuneratório superior ao mínimo legal
apenas quando o empregador lucrasse. Imagine se não existissem as barreiras da retribuição
mínima...
Independentemente de quem seja o culpado pelas crises existentes, sua administração foi
incumbida a trabalhadores e capitalistas. Nesse sentido, e tendo em vista a racionalização entre o
desenvolvimento nacional e a busca do pleno emprego, o legislador constituinte, como que
vaticinando a aflição do trabalhador num sistema capitalista neoliberal, erigiu ao plano da lei
fundamental uma série de direitos sociais e trabalhistas com o evidente objetivo de protegê-los.
Ofereceu, entretanto, fórmula de flexibilizá-los no que tange aos mais relevantes conteúdos do
contrato de emprego, vale dizer, no que diz respeito às dimensões da prestação (art. 7º, XIII e XIV) e
da contraprestação (art. 7º, VI), mediante negociação coletiva, respeitados, é claro, os referenciais
mínimos contidos na própria Constituição. Assim, diante das situações de riscos mal administrados e
que implicassem dificuldades financeiras para os empregadores, os empregados, mediante a
intermediação das entidades sindicais, passaram a ser chamados para também a elas se submeter.
As associações sindicais passaram, então, a ser chamadas para escolher, entre os males, o menor.
As opções sinalizavam para escolhas evidentes, uma vez que seria obviamente “um mal menor” ter,
por exemplo, salários diminuídos em detrimento de despedidas em massa.
34 É importante refletir sobre a importância do sindicalismo diante da mais grave crise econômica sofrida
pela União Europeia após a sua integração. Refere-se aqui à crise pós 2010, que aumentou a
responsabilidade do sindicalismo nos processos políticos tendentes a evitar o desmantelamento
progressivo dos direitos sociais já conquistados.
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papel de fundamental importância, que é acentuado pelas
problemáticas dos tempos modernos, de não apenas pugnar
pelo progresso, mas de, em especial, prevenir o retrocesso social.

Conclusão
O associativismo laboral e a necessária liberdade sindical
ingressam nesse cenário como instrumentos de apoio à efetivação dos direitos sociais e, em geral, à sua ampliação. Não é
difícil perceber que o movimento sindical não tolera o retrocesso e, por isso, opera permanentemente pelo crescimento e pela
expansão das conquistas sociais. Nesse particular é válida a
perspectiva apresentada pelo sociólogo argentino Julio Godio
(2005, p. 20), segundo o qual
[…] el sindicato puede ser erosionado y debilitado por la acción separada o combinada de crisis económicas, campañas empresarias antisindicales y la acción represiva de gobiernos y estados autoritarios
y reaccionarios. Pero no puede ser destruido, porque representa al
componente civilizatorio más definido y pertinaz dentro de la categoría de mundo del trabajo en el capitalismo: los trabajadores asalariados y sus familias, que fundan sus raíces en la producción y en
todas las formas de existencia de la sociedad” (destaque em negrito
constante do original).
Os instrumentos decorrentes da negociação coletiva gozam,
a propósito, de uma presunção de progressividade e de melhoria da condição social dos trabalhadores, ainda que, aparentemente, possam sinalizar em sentido oposto. Basta observar
que, por vezes, a extinção de um complemento salarial (por
exemplo, um adicional por tempo de serviço) pode ter justificado um aumento salarial real ou até mesmo impedido um ato
de despedimento coletivo35.
A incorporação da liberdade sindical ao elenco dos direitos
humanos fundamentais permite que ela seja plenamente exigível das pessoas, dos entes políticos e dos organismos interna-

35 Para saber detalhes sobre o assunto, consulte-se o nosso Curso de Direito do Trabalho: MARTINEZ<
Luciano. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2014.
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cionais. Ainda que ausente um texto normativo que especificamente regule o sistema de proteções no plano interno, como
acontece, em parte, no Brasil, devem-se produzir fórmulas integrativas da lacuna porque qualquer liberdade pública demanda garantias. E liberdade desprovida de garantias será
reduzida à simples declaração retórica.
Assim, da mesma forma que o estímulo ao diálogo social
entre trabalhadores e concedentes de oportunidade de trabalho pode constituir ferramenta-chave na edificação dos direitos
humanos como um todo indivisível, a restrição a esse diálogo,
promovida por atos de turbação da liberdade sindical, pode
gerar a estagnação em relação ao que se conquistou, o comodismo em relação àquilo que se pretendia conquistar e, pior
que tudo isso, o retrocesso a condições anteriores às conquistas.
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AÇÃO CAUTELAR EM FACE DA
PLUMBUM MINERAÇÃO E
METALURGIA LTDA.
Séfora Graciana Cerqueira Char
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A)
DO TRABALHO DA VARA DO TRABALHO DE SANTO AMARO – BA
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – Procuradoria
Regional do Trabalho da 5ª Região, por seus Procuradores
do Trabalho infra-assinados, exercendo suas atribuições junto
à Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região, situada à
Av. Sete de Setembro, nº 308, Corredor da Vitória, Salvador –
BA, CEP 40080-001, onde receberão intimações processuais,
na forma do art. 18, inciso II, alínea h, da Lei Complementar
n. 75/83, vem, pela presente, com fundamento no art. 129,
inciso III, da Constituição Federal, art. 83, inciso III da Lei
Complementar n. 75/93, art. 5º da Lei n. 7347/85, arts.
844/845 do Código de Processo Civil, e art. 769 da CLT propor
MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS COM PEDIDO DE LIMINAR
em face de PLUMBUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE
PRODUTOS MINERAIS E INDUSTRIAIS LTDA, de CNPJ nº
75.704.213.0001-01, a ser citada na Estrada da Barrinha,
500, Centro, São Lourenço – SP, CEP 06890-000, pelos fatos e
fundamentos jurídicos que a seguir expõe:
1. HISTÓRICO DOS FATOS
Tramita na Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região
o Inquérito Civil nº 001217.2013, instaurado em face da
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PLUMBUM MINERAÇÃO E METALURGIA S/A, resultante de
Procedimento Promocional de nº 001910.2012.05.000/0, originado em função do projeto regional da CODEMAT – Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente de Trabalho do MPT, para
estudo preliminar sobre a contaminação por chumbo e outros
metais pesados no meio ambiente nos municípios de Santo
Amaro e Boquira, bem como suas repercussões no âmbito dos
direitos sociais transindividuais, que, inclusive, intitulou o
Procedimento Promocional.
Segundo o quanto vem sendo apurado no IC 1217.2013, a
exemplo do documento do Ministério da Saúde “Protocolo Vigilância e Atenção a Saúde da População Exposta ao Chumbo,
Cadmio, Cobre e Zinco em Santo Amaro, Bahia”, de 1960 a
1993, a Acionada, sucessora da Penarroya Oxide S.A e Cobrac
desde 1989, produziu lingotes de chumbo a partir de matériaprima procedente da sua mina localizada no município de Boquira, interior da Bahia, principalmente de minério sulfetado
(galena), menos frequentemente de minério oxidado (cerusita),
e minério concentrado de chumbo proveniente do Canadá.
O processo metalúrgico já no município de Santo Amaro
incluía a preparação da carga, sinterização, redução, refino e
recuperação dos subprodutos. Neste, além do chumbo, e dependendo da origem da matéria prima, outros metais e compostos químicos eram gerados: derivados do enxofre, arsênio,
mercúrio, antimônio, cobre, zinco, cádmio, prata, ouro, bismuto. Durante o período de funcionamento da metalúrgica foram
produzidos e depositados 490.000t de escória. Na ocasião esta
escória, considerada inócua, foi depositada nas áreas em torno
das instalações da empresa e também utilizada para pavimentar logradouros públicos e pela população para aterrar pátios e
fundações das casas, sendo difícil quantificar a emissão de
metais pesados para o rio Subaé, principal rio do município,
através dos afluentes líquidos.
O resultado foi um quadro de exposição ao chumbo, tanto
de ex-funcionários e prestadores de serviço da Plumbum, que
respiraram partículas do metal, como da população trabalha-
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dora que, em razão das atividades exercidas, foi contaminada,
em ambos os municípios de Santo Amaro e Boquira.
Do negligente processo produtivo da empresa foi gerada
uma catástrofe ecológica nos municípios de Santo Amaro e
Boquira, sendo que, da exposição dos trabalhadores aos metais referidos, estes desenvolveram várias patologias, como o
saturnismo, câncer etc., além do agravamento de doenças não
relacionadas a exposição e o comprometimento da qualidade
de vida respectiva.
Como elemento indicativo daquilo que já havia sido discutido e requerido perante outros Juízos (tanto a Justiça Comum
da Bahia quanto a Justiça Federal), no que toca ao tema, foram juntadas ao aludido inquérito as petições das Ações Civis
Públicas nº 2003.33.00.000238-4, nº 2006.33.00.016428-0,
nº 2008.33.00.006299-8, nº 2006.33.00.016429-4, e nº
2008.33.00.006589-0.
Além disso, foram juntadas relações de ações, sentenças e
acórdãos, acordos judiciais realizados na Justiça do Trabalho,
entre a atual Ré e trabalhadores, laudos e estudos realizados
por diversas universidades da Bahia e um pelo CESAT – Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador, versando sobre a contaminação de chumbo e Cadmio nos Municípios
de Santo Amaro.
Em 18 de julho de 2013, foi notificada a empresa pelo MPT
à Investigada que apresentasse cópia dos prontuários médicos
dos trabalhadores que lhe prestam serviço em Boquira e Santo
Amaro, bem como a relação destes trabalhadores com o número da CTPS e o período de vínculo de emprego. Repetida em 14
de agosto de 2013, sob a forma de requisição.
Em 22 de agosto, a empresa denunciada apresentou resposta, apresentando o quadro dos atuais colaboradores da
unidade de Santo Amaro (sete empregados), com os números
de CTPS e data de admissão. Nessa oportunidade requereram
“a dilação do prazo para apresentação dos prontuários médicos, pois arquivados em unidade da empresa situada no município de São Lourenço da Serra – SP”.
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Em 30 de agosto, nova requisição foi enviada, solicitando
os prontuários dos ex-trabalhadores que prestaram serviços
nas unidades supracitadas, relação desses trabalhadores com
número da CTPS e período de vínculo de emprego, a serem entregues no prazo de cinco dias. Em resposta, a investigada nos
apresentou o rol de empregados que trabalharam em Santo
Amaro, identificando o período do vínculo e o número da
CTPS, requerendo a dilação do prazo para entrega da mesma
relação referente aos empregados de Boquira, todavia, negando-se a colacionar os prontuários, sob a justificativa de não
estarem mais sob a sua guarda, em virtude de que “à época do
encerramento das atividades, não havia norma que determinasse a sua guarda”, salientando que esta teria passado a ser
obrigatória a partir de 29/12/1994, com a alteração conferida
pela Portaria SSMT nº 24 a NR-7.
Nesse passo, esta Procuradoria encaminhou em 16/09/13,
nova requisição concedendo o prazo de 15 dias para a apresentação da listagem dos ex-trabalhadores de Boquira, com
seus prontuários, os prontuários dos ex-trabalhadores de Santo Amaro, bem como, a comprovação formal do encerramento
das atividades da empresa, tal como alegado na anterior manifestação da Investigada.
A Plumbum, por sua vez, em petição protocolada em
03/10/13, restringiu-se a novamente pedir a dilação do prazo
para colacionar a lista dos trabalhadores de Boquira, informou
que, no prazo de trinta dias, apresentaria a comprovação do
encerramento das atividades, embora afirmando ainda que o
fato é “público e notório”, negando-se, uma vez mais, ao fornecimento dos registros médicos solicitados e prejudicando as
investigações.
Em 24/10/2013, a empresa apresentou a relação dos extrabalhadores de Boquira, o período do vínculo e número da
CTPS, mas, ao contrário do prometido, não comprovou o encerramento das atividades da empresa.
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2. DAS PRELIMINARES
Chamamos a atenção que deixamos de juntar a cópia
integral do inquérito civil, de forma a tornar a demanda
mais objetiva e porque este corre em sigilo, anexando digitalmente à petição inicial, as respectivas peças imprescindíveis para a presente medida cautelar, todavia, colocamonos a disposição do juízo para a juntada de outros elementos, caso julgue necessários.
2.1 DA COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO
TRABALHO
Estatui a Constituição Federal, em seu art. 114, I, que determina a competência da Justiça do Trabalho processar e julgar as ações decorrentes da relação de trabalho. Ademais, o
inciso VI do mesmo dispositivo constitucional acrescenta a
competência para as ações de indenização por dano moral ou
patrimonial, decorrentes da relação de trabalho.
Já a Lei Complementar nº 75/93 do Ministério Público da
União estabelece, em seu art. 83, caput, que “compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho”.
Ainda este artigo, em seu inciso III, diz que compete ao
Ministério Público do Trabalho promover a ação civil pública
no âmbito da Justiça do Trabalho. Vide entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema:
“Competência – Ação Civil Pública – Condições de Trabalho – Tendo a ação civil pública como causa de pedir disposições trabalhistas e
pedidos voltados à prevenção do meio ambiente de trabalho e, portanto, aos interesses dos empregados, a competência para julgá-la é
da Justiça do Trabalho.” (RE 206.220-1, Rel. Min. Marco Aurélio, 2ª
T., 16.03.99.)
Portanto, eventual ação civil pública, visando à imposição
de medidas e de compensação pelos danos sofridos em decorrência do comprometimento do meio ambiente de trabalho pela
Plumbum, atingindo os interesses coletivos lato senso dos trabalhadores, deve ser ajuizada necessariamente na Justiça do
Trabalho.
Por suposto, o juízo competente para conhecer, instruir e
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julgar a presente cautelar é uma das Varas do Trabalho, em
decorrência do disposto no art. 800 do CPC, eis que igualmente competente para conhecer da ação principal.
2.2 DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DAS VARAS DO
TRABALHO DE SANTO AMARO, BAHIA.
O art. 2º da Lei 7.347/85 (LACP) estabelece a fixação da
competência territorial em razão do local onde ocorrer o dano.
Outrossim, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor
(Lei n.º 8.078/90) igualmente trata da matéria, estabelecendo
disposição similar ao estatuir, em seu art. 93, I, que é competente para a causa a justiça local no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano. Nesse sentido foi exarada a Orientação Jurisprudencial nº 130 da SDI- II, in verbis:
“130. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. LOCAL DO
DANO. LEI Nº 7.347/1985, ART. 2º. CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR, ART. 93 (redação alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) – Res. 186/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012
I – A competência para a Ação Civil Pública fixa-se pela extensão do
dano.
II – Em caso de dano de abrangência regional, que atinja cidades sujeitas à jurisdição de mais de uma Vara do Trabalho, a
competência será de qualquer das varas das localidades atingidas, ainda que vinculadas a Tribunais Regionais do Trabalho
distintos.
III – Em caso de dano de abrangência suprarregional ou nacional,
há competência concorrente para a Ação Civil Pública das varas do
trabalho das sedes dos Tribunais Regionais do Trabalho.
IV – Estará prevento o juízo a que a primeira ação houver sido distribuída.”
Destarte, tendo a contaminação ocorrido nos empreendimentos da empresa Plumbum, tanto em Santo Amaro quanto
em Boquira – Bahia, prejudicando a integridade física dos empregados e prestadores de serviços da Plumbum, como aqueles
trabalhadores, os quais em razão das suas atividades ficaram
expostos a contaminação, fixa-se esta competência territorial
para a apreciação da demanda principal e, consequentemente,
da presente cautelar preparatória.
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2.3 DO CABIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO E LEGITIMIDADE DO MPT
A presente Medida Cautelar de Exibição, com arrimo no
art. 844, inciso I, e 845 do Código de Processo Civil, de aplicação supletiva nesta Especializada, tem por escopo a exibição
documental, formando-se o meio de prova que irá instruir futura ação civil pública.
A recusa da empresa em apresentar os documentos e informações requisitadas dificultou a atuação desta Procuradoria, violando assim os seguintes dispositivos constitucionais:
Art. 127. “O Ministério Público é instituição permanente, essencial
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (grifamos).
Art. 129.
III - “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos” (grifamos).
Observe-se que para que o Ministério Público possa desempenhar suas funções, a Constituição Federal concedeu diversos poderes, dentre os quais o de requisitar a exibição de
documentos nos termos do art. 129, VI, que diz:
“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
(...)
VI. expedir notificações nos procedimentos administrativos de
sua competência, requisitando informações e documentos para
instruí-los, na forma da lei complementar respectiva.” (grifo
nosso)
Regulamentando a Constituição Federal, conforme determinação do
art. 129, VI, foi publicada a Lei Complementar nº 75/93, que dispôs
no seu art. 8º, IV, o seguinte:
“Art. 8º - Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público
da União poderá, nos procedimentos de sua competência:
(...)
IV – requisitar informações e documentos a entidades privadas;
(negritamos)
(...)
VIII - ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter
público ou relativo a serviço de relevância pública;
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(...)
§ 2º Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público,
sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da
subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do
dado ou do documento que lhe seja fornecido.
(...)
Art. 84. Incumbe ao Ministério Público do Trabalho, no âmbito das
suas atribuições, exercer as funções institucionais previstas nos Capítulos I, II, III e IV do Título I, especialmente:
(...)
II - instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos, sempre que cabíveis, para assegurar a observância dos direitos
sociais dos trabalhadores;

Conforme exposto, objetivando o fiel exercício das suas
atribuições, possui o MPT a prerrogativa de requisitar os documentos e informações necessárias a sua investigação e, tal
como qualquer prerrogativa endereçada a um servidor público,
esta deve servir de veículo para concretizar o interesse público,
como bem verificado na presente hipótese. Ademais, pode e
poderia ter se valido a Procuradora, nos autos do inquérito, em
perseguir o enquadramento da recusa da empresa no crime de
desobediência, todavia, por ora, a urgência da tutela pretendida clama por uma concentração no desiderato de produção da
prova.
Observe-se, portanto, que não foi possível ao Ministério
Público do Trabalho tentar uma solução extrajudicial à questão, devido à omissão reiterada da Ré, salvaguardando-se com
o ajuizamento da medida cautelar.
3. DOS DOCUMENTOS REQUISITADOS
3.1 PRONTUÁRIOS MÉDICOS
É de registrar que essa documentação é essencial para a
análise dos fatos e, em caso de posterior ajuizamento de Ação
Civil Pública, de grande importância para inferirmos a abrangência dos danos eventualmente causados individualmente
aos trabalhadores que prestaram serviços a PLUBUM, além da
importância histórica e científica, de modo também a contribuir com a fundamentação na futura ação principal.
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Como descrito no tópico destinado a historiar os fatos
acontecidos no inquérito, o argumento utilizado pela empresa
para não apresentar a documentação requisitada, consistiu
em que, com o encerramento das suas atividades em dezembro
de 1993, embora não tenha comprovado tal encerramento,
mesmo instada a fazê-lo, não possuía a obrigação de guardar
os prontuários médicos dos seus empregados, visto que o estabelecimento de prazo pela NR-7 aconteceu apenas em
29/12/1994, com a redação atribuída pela Portaria SSST
nº24.
A superficial justificativa da empresa não resiste ao exame
das normas que vêm disciplinando a matéria.
Em 1967, a redação do art. 167 da CLT estabelecia a obrigatoriedade da realização de exames médicos e a sua renovação periódica, devendo ser orientados de modo a investigar a
capacidade física do empregado.
A partir da redação da Lei nº 7.855/89 a redação do art.
168 da CLT foi alterada, nos seguintes moldes:
“Art. 168 - Será obrigatório exame médico, por conta do
empregador, nas condições estabelecidas neste artigo e nas
instruções complementares a serem expedidas pelo Ministério
do Trabalho:
I - a admissão;
II - na demissão;
III - periodicamente.
§ 1º - O Ministério do Trabalho baixará instruções relativas
aos casos em que serão exigíveis exames:
a) por ocasião da demissão;
b) complementares.
§ 2º - Outros exames complementares poderão ser exigidos,
a critério médico, para apuração da capacidade ou aptidão física e mental do empregado para a função que deva exercer.
§ 3º - O Ministério do Trabalho estabelecerá, de acordo com
o risco da atividade e o tempo de exposição, a periodicidade
dos exames médicos.
§ 4º - O empregador manterá, no estabelecimento, o mateRevista do Ministério Público do Trabalho na Bahia - nº 5 - 2015
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rial necessário à prestação de primeiros socorros médicos, de
acordo com o risco da atividade.
§ 5º - O resultado dos exames médicos, inclusive o exame
complementar, será comunicado ao trabalhador, observados
os preceitos da ética médica.”
Sobre “EXAME MÉDICO”, a redação da NR-7 de
08/06/1978, como a sua redação com alteração de
24/06/1983, ambas apontavam para a necessidade de exames
admissionais e periódicos feitos por médicos do trabalho do
serviço especializado da empresa.
Diante do exposto, não nos parece nem um pouco razoável
a alegação que a legislação até então vigente tivesse o cuidado
de prever a realização pelo empregador de exames médicos
admissionais, periódicos e demissionais, pelo serviço médico
especializado da empresa, portanto, de vigiar a saúde do trabalhador, sua interação com o meio ambiente de trabalho da
empresa e, contraditoriamente, admitisse que os prontuários
médicos fossem descartados segundo a discricionariedade empresarial. (sic)
Ora, por óbvio, é corolário lógico da existência de tais disposições que não existia um limite temporal para a guarda de
prontuários médicos. Ademais, saliente-se que não estamos
falando de qualquer documento, mero produto burocrático da
dinâmica empresarial, mas do histórico da saúde de trabalhadores baseado na exigência da sua existência em legislação até
então vigente. Em outras palavras, os exames médicos seriam
exigíveis e descartáveis?!
A única conclusão lógica é que o serviço médico da empresa deveria guardá-los de modo a permitir que aquele trabalhador pudesse ter acesso ao seu histórico médico em casos de
necessidade, inclusive, muitas patologias possuem longo período de latência, como, infelizmente, algumas das doenças causadas pela exposição de trabalhadores a minerais como
chumbo, cadmio e zinco, tal como ocorrido nos empreendimentos da Plumbum em Boquira e Santo Amaro, na Bahia.
Nos autos do inquérito civil, a empresa alega ter encerrado
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as suas atividades em 30/12/1993, sem qualquer comprovação, e que a obrigação de guarda dos prontuários médicos teria surgido em 30/12/94, com a Portaria SSST nº 24, todavia,
segue a respectiva redação:
“7.4.5. Os dados obtidos nos exames médicos,
incluindo avaliação clínica e exames complementares, as conclusões e as medidas aplicadas deverão
ser registrados em prontuário clínico individual, que
ficará sob a responsabilidade do médicocoordenador do PCMSO.
7.4.5.1. Os registros a que se refere o item 7.4.5
deverão ser mantidos por período mínimo de 20
(vinte) anos após o desligamento do trabalhador.”
Ora, primeiro, repita-se que não há comprovação da data
de encerramento das atividades da empresa.
Segundo, a NR afirma que o prazo deve ser contado a partir
do “desligamento do trabalhador”, não fala nada em encerramento das atividades.
Terceiro, o texto da NR não pode alcançar os trabalhadores
desligados anteriormente a sua vigência, pois a norma não pode retroagir a fim de prejudicar o seu destinatário, notadamente, sendo este destinatário o trabalhador hipossuficiente.
Quarto, a aludida NR faz menção a manutenção dos prontuários médicos “por período mínimo de 20 (vinte) anos”, como
uma orientação, visto que é sabido que não se aplica aos casos
em que a latência das patologias é superior.
Nessa linha, segue trecho da Nota Técnica de 1º de outubro
de 1996 sobre a NR-7, expedida pelo MTE, que já em 1996
chamava atenção para as doenças com período de latência
maior:
“NR 07 - PCMSO
Despacho da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho
(1º de Outubro de 1996)
DOU de 04-10-1996
O Secretário de Segurança e Saúde no Trabalho no uso de
suas atribuições legais, e Considerando que a Norma RegulaRevista do Ministério Público do Trabalho na Bahia - nº 5 - 2015
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mentadora n.º 7 (NR 7), intitulada Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, aprovada pela Portaria
SSST n.º 24, de 29-12- 94, publicada no DOU do dia 30-1294, Seção 1, páginas 21.278 a 21.280, e alterada em parte pela Portaria SSST n.º 8, de 8-5-96, publicada no DOU do dia 95-96, Seção 1, páginas 7.876/7.877, republicada no DOU do
dia 13-5-96, Seção 1, página 8.202, tem sido objeto de questionamentos, consequentes, em grande parte, da não compreensão de seu texto, resolve expedir a presente Nota Técnica, visando orientar os profissionais ligados à área de segurança e
saúde no trabalho, quanto à adequada operacionalização do
programa de Controle Médico de Saúde Operacional – PCMSO,
objeto da Norma Regulamentadora n.º 7.
Norma Regulamentadora n.º 07
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
Nota Técnica
A presente instrução técnica tem por objetivo a orientação
de empregadores, empregados, agentes da inspeção do trabalho, profissionais ligados à área e outros interessados para
uma adequada operacionalização do Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO.
7.1 Do Objeto
7.1.1 Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a
obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte
de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de
promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus
trabalhadores.
Nota:
Todos os trabalhadores devem ter o controle de sua saúde
de acordo com os riscos a que estão expostos. Além de ser
uma exigência legal prevista no art. 168 da CLT, está respaldada na Convenção 161 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, respeitando princípios éticos, morais e técnicos.
[…]
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7.3 Das Responsabilidades
7.3.1 Compete ao empregador:
a) garantir a elaboração e efetiva implementação do
PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia;
b) custear, sem ônus para o empregado, todos os procedimentos relacionados ao PCMSO;
c) indicar, dentre os médicos dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, da empresa, um coordenador responsável pela execução do PCMSO;
d) no caso da empresa estar desobrigada de manter médico do trabalho, de acordo com a NR-4, deverá o empregador indicar médico do trabalho, empregado ou não da
empresa, para reordenar o PCMSO;
e) inexistindo médico do trabalho na localidade, o empregador poderá contratar médico de outra especialidade
para coordenar o PCMSO.
Nota:
O custeio do programa (incluindo avaliações clínicas e
exames complementares) deve ser totalmente assumido pelo
empregador, e, quando necessário, deverá ser comprovado que
não houve nenhum repasse destes custos ao empregado. O
médico coordenador do Programa deve possuir, obrigatoriamente, especialização em Medicina do Trabalho, isto é, aquele
portador de certificado de conclusão de curso de especialização
em Medicina do Trabalho em nível de pós-graduação, ou portador de Certificado de Residência Médica em área de concentração em saúde do trabalhador, ou denominação equivalente,
reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica do
Ministério da Educação, ambos ministrados por Universidade
ou Faculdade que mantenha curso de Medicina, conforme item
4.4 da NR 4, com redação da Portaria DSST n.º 11, de 17-990. Os médicos do Trabalho registrados no Ministério do Trabalho até a data da publicação da Portaria n.º 11, anteriormente citada, ou registrados no respectivo Conselho Profissional, têm seus direitos assegurados para o exercício da MediciRevista do Ministério Público do Trabalho na Bahia - nº 5 - 2015
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na do Trabalho, conforme art. 4º da mesma Portaria, e ainda
nos termos da Portaria SSMT n.º 25, de 27-6-89.
[…]
7.3.2 Compete ao médico coordenador:
realizar os exames médicos previstos no item 7.4.1, ou
encarregar os mesmos a profissional médico familiarizado
com os princípios da patologia ocupacional e suas causas,
bem como com o ambiente, as condições de trabalho e os
riscos a que está ou será exposto cada trabalhador da empresa a ser examinado; encarregar dos exames complementares previstos nos itens, quadros e anexos desta NR,
profissionais e/ou entidades devidamente capacitados,
equipados e qualificados.
Nota:
O médico do trabalho coordenador pode elaborar e ser responsável pelo PCMSO de várias empresas, filiais, unidades,
frentes de trabalho, inclusive em várias Unidades da Federação. Por outro lado, o profissional encarregado pelo médicocoordenador de realizar os exames médicos, como pratica ato
médico (exame médico) e assina ASO, deve estar registrado no
CRM da Unidade da Federação em que atua. O "profissional
médico familiarizado", que poderá ser encarregado pelo médico
coordenador de realizar os exames médicos ocupacionais, deverá ser um profissional da confiança deste, que orientado pelo
PCMSO, poderá realizar os exames satisfatoriamente. Quando
um médico coordenador encarregar outro médico de realizar os
exames, recomenda-se que esta delegação seja feita por escrito, e este documento fique arquivado no estabelecimento. O
médico do trabalho coordenador deverá ser indicado dentre os
profissionais do SESMT da empresa, se esta estiver obrigada a
possuí-lo. Caso contrário (ausência de médico do trabalho no
SESMT) o médico do trabalho coordenador poderá ser autônomo ou filiado a qualquer entidade, como SESI, SESC, cooperativas médicas, empresas prestadoras de serviços, sindicatos
ou associações, entre outras. Entretanto, é importante lembrar
que o PCMSO estará sob a responsabilidade técnica do médi-
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co, e não da entidade à qual o mesmo se encontra vinculado.
Inexistindo na localidade o profissional especializado (médico
do trabalho), ou indisponibilidade do mesmo, a empresa poderá contratar médico de outra especialidade para coordenar o
PCMSO. Não há necessidade de registrar ou cadastrar o médico do trabalho coordenador do PCMSO, ou empresa prestadora
de serviço na Delegacia Regional do Trabalho.
[…]
7.4.5 Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo
avaliação clínica e exames complementares, as conclusões
e as medidas aplicadas deverão ser registrados em prontuário do médico coordenador do PCMSO.
7.4.5.1 Os registros a que se refere o item 7.4.5 deverão ser mantidos por período mínimo de 20 (vinte) anos
após o desligamento do trabalhador.
7.4.5.2 Havendo substituição do médico a que se refere
o item 7.4.5, os arquivos deverão ser transferidos para o
seu sucessor.
Nota:
Os prontuários médicos devem ser guardados por 20 anos,
prazo este de prescrição das ações pessoais (Código Civil Brasileiro - art. 177).
Do ponto de vista médico, grande parte das doenças ocupacionais tem tempo de latência entre a exposição e o aparecimento da moléstia de muitos anos. Em alguns casos esse
período é de cerca de 40 anos. Assim, a conservação dos registros é importante para se recuperar a história profissional do
trabalhador em caso de necessidade futura. Também para estudos epidemiológicos futuros é importante a conservação desses registros.
A guarda dos prontuários médicos é da responsabilidade
do coordenador. Por se tratar de documento que contém informações confidenciais da saúde das pessoas, o seu arquivamento deve ser feito de modo a garantir o sigilo das mesmas.
Esse arquivo pode ser guardado no local em que o médico coordenador considerar que os pré-requisitos acima estejam
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atendidos, podendo ser na própria empresa, em seu consultório ou escritório, na entidade a que está vinculado etc.
O prontuário médico pode ser informatizado, desde que
resguardado o sigilo médico, conforme prescrito no código de
ética médica.
O resultado dos exames complementares deve ser comunicado ao trabalhador e entregue ao mesmo uma cópia, conforme prescrito no § 5º do art. 168 da CLT, e o inciso III da alínea
"c" do item l.7 da NR 01 (Disposições Gerais).” (sublinhado
nosso)
Ainda, a esse respeito, sustentando a falta de limite temporal para a guarda dos prontuários médicos, seguimos com a
abordagem do tema conferida pelo Dr. Marcos Coltri, em
30/11/2007,
em
http://direitomedico.blogspot.com.br/2007/11/
tempo-deguarda-do-prontuario-medico.html:
“Tempo de Guarda do Prontuário Médico
Quando é analisado o tema do dever de resguardar sigilo médico,
reiteradas vezes vem à tona a questão relacionada ao tempo que o
prontuário deve ser guardado pelo profissional ou pela Instituição
de Saúde.
Apesar de outros entendimentos, a guarda do prontuário médico deve ser por tempo indeterminado, isto é, não há um tempo determinado, certo, que, após decorrido, o profissional ou a Instituição de
Saúde possa eliminar completamente seus arquivos.
Inicialmente, cumpre esclarecer que prontuário médico é “o documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e
imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de
caráter legal, sigiloso e científico, que possibilite a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo.” (Art. 1º, da Resolução CFM
1.638/2002).
Logo, o prontuário médico nada mais é do que todo o acervo documental referente a um determinado paciente, onde constam os exames realizados, as informações fornecidas pelo paciente, os prognósticos, o diagnóstico, o quadro clínico do paciente, fichas de ocorrências, prescrições, relatórios de enfermagem, relatórios do cirurgião e
do anestesiologista, etc.
A elaboração do prontuário é um dever ético do profissional da me-
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dicina, sendo que a não observância desta obrigatoriedade implica
em infração ética prevista no art. 69 do Código de Ética Médica
(Resolução CFM nº 1.246/88):
“É vedado ao médico:
Art. 69 – Deixar de elaborar prontuário médico para cada paciente”
Portanto, verifica-se que a elaboração de prontuário não se revela
apenas como uma cautela do médico, mas corresponde a um dever
ético para com seu paciente.
Outrossim, não basta a mera elaboração do prontuário médico, devendo servir este documento tanto para os profissionais da área da
saúde como para o paciente, sendo que este tem direito ao acesso às
informações contidas no prontuário a qualquer tempo. É isso que estabelece o art. 70 do Código de Ética Médica:
“É vedado ao médico:
Art. 70 – Negar ao paciente acesso a seu prontuário médico, ficha clínica
ou similar...”
Perceba-se que o que é vedado eticamente é o impedimento por parte do médico do acesso ao prontuário pelo paciente e não a retirada
do prontuário. Isso porque, o prontuário pertence ao paciente, mas
deve ficar sob a guarda do médico ou da Instituição de Saúde. Isto é,
o direito do paciente limita-se a ter acesso ao seu prontuário a qualquer tempo, independentemente de justificativa.
Neste sentido, tem-se a Resolução CFM nº 1.821/2007, que em suas
considerações estabelece:
“CONSIDERANDO que o prontuário do paciente, em qualquer meio de
armazenamento, é propriedade física da instituição onde o mesmo é assistido – independente de ser unidade de saúde ou consultório -, a quem cabe
o dever de guarda do documento;
CONSIDERANDO que os dados ali contidos pertencem ao paciente e só
podem ser divulgados com sua autorização ou a de seu responsável, ou por
dever legal ou justa causa...”
Resta evidente, assim, que as informações existentes no prontuário
são de propriedade do paciente, mas a sua guarda é obrigação da
Instituição de Saúde onde ele é assistido, devendo ser assegurado ao
paciente acesso a estas informações a todo tempo
Ainda na Resolução CFM nº 1.821/07 consta a diretriz para a guarda atemporal do prontuário médico, sob pena de se impossibilitar o
acesso às informações pelo paciente (ou por seus representantes legais).
“(...)
CONSIDERANDO que o prontuário e seus respectivos dados pertencem
ao paciente e devem estar permanentemente disponíveis, de modo que
quando solicitado por ele ou seu representante legal permita o fornecimento
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de cópias autênticas das informações pertinentes...”
Assim, o prontuário deve ser mantido permanentemente, a fim de,
como dito acima, possibilitar o acesso às informações nele existentes
a qualquer tempo pelo paciente ou seu representante legal.
É bem verdade que o art. 8º da Resolução CFM nº 1.821/07 estabelece que a preservação do prontuário em papel deva ser feita pelo
prazo mínimo de 20 (vinte) anos.
“Art. 8º Estabelecer o prazo mínimo de 20 (vinte) anos, a partir do último
registro, para a preservação dos prontuários dos pacientes em suporte de
papel, que não foram arquivados eletronicamente em meio óptico, microfilmado ou digitalizado.”
Aparentemente, este lapso temporal mínimo está em flagrante contradição com o previsto no art. 7º, da mesma Resolução, bem como
em relação ao art. 70 do Código de Ética Médica (acima transcrito).
Isso porque, o Código de Ética Médica (art. 70) estabelece que deva
ser assegurado o livre acesso do paciente ou de seu representante às
informações contidas no prontuário. Ainda, o art. 7º da mesma Resolução (1.821/07) não estabelece prazo mínimo para a guarda dos
prontuários arquivados de outra forma que não a em suporte de papel:
“Art. 7º Estabelecer a guarda permanente, considerando a evolução tecnológica, para os prontuários dos pacientes arquivados eletronicamente em
meio óptico, microfilmado ou digitalizado.”
Contudo, melhor interpretação é aquela dada pelo Parecer CREMEC nº 14/2007, que estabelece que o prazo mínimo para a guarda
do prontuário de papel é de 20 anos e que, após este período, o prontuário pode ser arquivado eletronicamente ou microfilmado e, então,
guardado de forma permanente.
Segundo este Parece do Conselho Regional de Medicina do Estado
do Ceará:
“O tempo de guarda dos prontuários médicos arquivados eletronicamente, e
dos microfilmados, é permanente.
A Res. CFM. Nº 1.639/02 autoriza a eliminação do suporte em papel de
prontuários médicos, quando microfilmados ou digitalizados, decorrido o
prazo mínimo de 20 (vinte) anos do último registro, salvo os definidos pela
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da instituição detentora do arquivo como de valor médico-científico, histórico e social, cuja manutenção do suporte em papel é permanente.”
Assim sendo, o prontuário deve ser guardado em suporte de papel
pelo prazo mínimo de 20 (vinte) anos e, após isso, pode ser microfilmado ou arquivado de alguma forma eletrônica (digitalizado, por
exemplo). Este “novo” arquivo deverá ser guardado permanentemente.
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Destarte, o prazo de 20 (vinte) anos não é para a guarda do prontuário, mas sim se destina a estabelecer prazo mínimo pelo qual o
prontuário dever ser mantido em suporte de papel. Após este prazo
mínimo, o suporte de papel pode ser substituído por microfilmagem
ou qualquer outro meio eletrônico de arquivo, o qual deve ser guardado de forma permanente.
Esta interpretação já tornaria sem sentido outra discussão bastante
comum no que diz respeito ao prazo mínimo para guarda do prontuário, qual seja, o prazo estabelecido pelo art. 10 do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA).
O citado art. 10 do ECA, em seu inciso I, estabelece que o prontuário referente a partos deve ser mantido pelo prazo mínimo de 18
(dezoito) anos:
“Art. 10 – Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de
gestantes públicos e particulares, são obrigados a:
I – Manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários
individuais pelo prazo de dezoito anos.”.
O prazo estipulado pelo ECA destinava-se a assegurar o direito do
paciente menor de idade, uma vez que, obrigando a guarda pelo prazo mínimo de 18 (dezoito) anos, após este período o paciente já adquiriria a maioridade civil e poderia decidir sobre a sua vida. Ainda,
o ECA não poderia estipular prazo maior, posto que a pessoa somente se encontra sob a égide deste regramento legal até que completasse a maioridade civil, aos 18 anos, deixando, a partir de então,
de ser criança ou adolescente.
Porém, como a Resolução CFM nº 1.821/07 estipula o prazo mínimo de 20 (vinte) anos de conservação de qualquer prontuário em
suporte de papel, o lapso temporal indicado pelo ECA (18 anos) encontra-se suplantado, não havendo nenhum conflito entre a Resolução e o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Outro ponto que merece comentário refere-se ao destino do prontuário que estava sob a guarda de profissional médico que vem a falecer ou Instituição de Saúde que encerra as suas atividades.
Neste sentido, podem ser observados a Resolução CRM-PR nº
41/1992 e o Processo Consulta CFM nº 3.120/94, dentre outras,
que estabelecem, de forma uníssona, que o arquivo de médico falecido ou de Instituição que encerrou suas atividades pode ser incinerado.
Evidentemente, se o paciente der continuidade ao acompanhamento
médico com outro profissional e/ou em outra Instituição, basta requerer que o prontuário seja entregue ao atual profissional assistente, devendo esta transferência do arquivo também fazer parte do
prontuário.
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Quando isso não ocorrer, não se pode obrigar os herdeiros do médico falecido ou os responsáveis pela Instituição a manterem os arquivos dos pacientes, sob pena, inclusive, de ser violado o direito/dever
de sigilo quanto às informações ali existentes.
Parece mais apropriada a proposta contida na Resolução do Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná, segundo a qual deve
ser tentada a devolução do prontuário ao paciente, esclarecendo que
se a documentação não for retirada, o material será incinerado:
“1º - O responsável pelo arquivo ou fichário médico, quando desativado sob
qualquer motivo, poderá destruir as fichas ou prontuários, preferencialmente por incineração, obedecidos os seguintes critérios:
a) publicar em jornal de grande circulação local, no mínimo em duas
ocasiões, intervaladas por prazo não inferior a 10 (dez) dias, nota
esclarecendo o motivo da desativação do arquivo, colocando à disposição dos clientes interessados as fichas ou prontuários;
b) a publicação deverá explicar local para a entrega do material, em
horários não inferior a duas sessões de duas horas;
c) esses documentos médicos somente serão entregues ao cliente ou responsável legalmente habilitado, mediante identificação contra recibo;
d) a destruição dos documentos deverá aguardar um prazo não inferior a 30 (trinta) dias após a última publicação.”
Embora não se trate de obrigação estabelecida por lei, isto é, não se
trata de conduta que necessariamente deve ser observada, uma vez
que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em
virtude de lei (art. 5º, inciso II, da Constituição Federal), a conduta
contida na Resolução CRM-PR nº 41/1992 parece satisfazer e cumprir todas as normas éticas médicas.
Por fim, impende destacar que prontuário classificado como arquivo
de valor médico-científico deve ser guardado em suporte de papel
permanentemente, ainda que arquivados de outra forma.
Portanto, baseado no acima exposto, o prontuário médico em suporte de papel deve ser arquivado por pelo menos 20 anos, contados da
última movimentação, e após este prazo pode ser microfilmado ou
arquivado digitalmente, de modo que suas informações sejam mantidas eternamente.

Assim, não obstante a documentação já obtida nos autos
do Inquérito Civil, é imprescindível para o melhor prosseguimento da investigação, que sejam apresentados os prontuários
médicos dos empregados da PLUMBUM.
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3.2 DO DOCUMENTO DE REGISTRO DO SESMT JUNTO
AO MTE. DOS DOCUMENTOS DESTINADOS A INFORMAR
AO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO A EXPOSIÇÃO AOS AGENTES DE RISCOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. DO
PCMSO
Também julgamos necessários os documentos de registro
do SESMT da empresa no MTE, para que, aferindo a sua composição no período de exploração dos empreendimentos mantidos na Bahia, possamos identificar os médicos ou o médico
responsável pelo serviço médico da Ré, visto que a empresa é
obrigada a manter o referido serviço médico especializado desde a NR-4 com a redação atribuída pela Portaria 27/10/1983.
No mesmo sentido, faz-se necessária a apresentação de cópia dos PCMSO relativos também ao período de exploração da
mina em Boquira e da metalúrgica em Santo Amaro, com o
desiderato de conhecermos pelo menos o programa médico
destinado aos trabalhadores envolvidos no processo de produção.
Quanto aos documentos destinados a informar ao Órgão
Previdenciário a exposição aos agentes de risco para fins de
requerimento de aposentadoria especial pelo trabalhador, cremos ser a sua apresentação de inafastável importância com a
finalidade de rastrearmos os riscos, pelo menos os admitidos
pela empresa, no decorrer da exploração, seja na mina ou na
metalúrgica. São exemplos desses documentos, os quais foram
se sucedendo com as alterações legislativas: SB 40, DIRBEN
8030 e o PPP.
3.3 DOS CONTRATOS MANTIDOS COM AS EMPRESAS
TERCEIRIZADAS
Cremos na imperiosidade de que a Ré identifique as empresas que lhes prestaram serviços e que tiveram os respectivos empregados prestando serviços na mina em Boquira e na
metalúrgica em Santo Amaro ao longo do processo produtivo.
Visto que, apesar de muito se falar nos prejuízos experimentados pelos empregados próprios da Ré, se olvida dos trabalhadores terceirizados, até porque, conhecendo o processo
Revista do Ministério Público do Trabalho na Bahia - nº 5 - 2015

277

de terceirização como a Justiça do Trabalho conhece, muito
provavelmente os terceirizados não tinham a atenção a sua
saúde sequer do nível dispensado aos empregados da Plumbum.
Daí a necessidade de mapearmos os trabalhadores atingidos e de que forma foram atingidos pela exposição aos minerais, de modo a termos uma noção mais próxima da realidade
dos danos causados, o que podemos vir a alcançar com a
apresentação de cópia dos contratos mantidos com empresas
prestadoras de serviços.
3.4 DO CONTRATO EM QUE FOI CONFIGURADA A SUCESSÃO ENTRE A COBRAC E A PLUMBUM. DO CONTRATO
SOCIAL DA PLUMBUM E SUAS SUCESSIVAS ALTERAÇÕES
Também utilizamos a presente medida cautelar para conhecermos a composição societária ao longo do processo produtivo da PLUMBUM e do instrumento de aquisição dos empreendimentos da COBRAC consistentes na mina de exploração de minério em Boquira e da metalúrgica em Santo Amaro,
no Estado da Bahia.
Pensamos que a necessidade desses documentos desponta
para investigação, para melhor identificarmos o polo passivo
da futura ação civil pública e das responsabilidades assumidas com a sucessão empresarial.
3.5. DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS DOCUMENTOS A
SEREM EXIBIDOS
Do exposto, registre-se, que as informações e documentos
requisitados (itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dessa inicial) são essenciais à instrução do inquérito civil e posterior ajuizamento de
ação civil pública, já que figuram como elementos probatórios
da conduta irregular da empresa, identificando casos de contaminação por exposição de trabalhadores aos minerais citados e seus desdobramentos.
São imprescindíveis os prontuários médicos, a fim de que
conheçamos o histórico de saúde desses trabalhadores expostos a contaminação de forma mais incisiva, justamente por
participarem diretamente do processo produtivo, tanto na fá-
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brica como na mina, os quais podem ser utilizados para direcionar a reparação a ser vindicada em ação principal, na identificação de medidas e mensuração de valores indenizatórios.
Com o documento de registro do SESMT junto ao MTE, cópia do PCMSO e dos documentos destinados a informar ao Órgão Previdenciário a exposição aos agentes de risco para aposentadoria especial, além de termos a oportunidade de avaliar
os afastamentos por aposentadoria especial suas causas e influência do meio ambiente de trabalho, podemos identificar o
corpo médico especializado e responsável pelo exame da saúde
dos trabalhadores, as medidas propostas e concretizadas
quanto aos trabalhadores contaminados, a política de segurança e saúde do meio ambiente adotada pela empresa, o que,
ajudando-nos a conhecer aquela realidade, nos entregará subsídios técnicos e a delimitação de responsabilidades para o
ajuizamento de ação civil pública.
Já os contratos mantidos com as empresas terceirizadas
nos permitirá, com a identificação dessas empresas, perseguirmos a reparação de forma alcançar também os trabalhadores terceirizados, os quais, como observamos cotidianamente, geralmente possuem uma relação empregatícia precária,
notadamente quanto ao ambiente de trabalho junto aos tomadores de seus serviços.
Também com o contrato em que se deu a aquisição da fábrica e mina de exploração de minério da Cobrac pela Plumbum, o contrato social e respectivas alterações, nos será viável
conhecer os sócios, patrimônios, investigarmos eventuais
fraudes no processo sucessório, o que pode nos auxiliar na
delimitação do polo passivo da futura ação principal.
4. DA PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A
CONCESSÃO DA LIMINAR
4.1. Fumus boni iuris
A plausibilidade do direito aqui invocado se verifica na cópia de alguns dos documentos do inquérito civil, especificamente na reiterada negativa da empresa em apresentar os
prontuários médicos requisitados pelo MPT.
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Também se funda o direito na instrução do inquérito para
melhor delimitação da ação principal, seu objeto e polo passivo.
Portanto, a presente medida é o único meio adequado e eficaz para que se possa constatar a real situação de saúde dos
trabalhadores da ré, e assim buscar sua adequação ao ordenamento jurídico.
4.2.Periculum in mora
A concessão da liminar no presente caso também se justifica no fato de que quanto maior a demora, maior a chance dessas informações e documentos importantíssimos perderem-se
no tempo.
Razão pela qual é preciso que se tenha acesso aos mesmos
com a maior brevidade possível. Assim, por exemplo, ao persistir requerendo administrativamente os prontuários correríamos o risco de ter uma resposta morosa ou até uma negativa,
prejudicando a obtenção das provas supracitadas, razão pela
qual não se pode questionar a necessidade imperiosa de garantir a exibição dos documentos e a prestação de informações
através desta Ação Cautelar.
5. DO PEDIDO DEFINITIVO
Ante o exposto, requer o Ministério Público do Trabalho, com fundamento nos artigos 844, II, e 846 do CPC, a
CONCESSÃO DE LIMINAR “INAUDITA ALTERA PARS” para
que, no prazo de 05 (cinco) dias, a PLUMBUM MINERAÇÃO
E METALURGIA S/A, sob pena de incidência dos artigos
357 e 359 c/c 845, todos do CPC, aplicáveis ao Processo
do Trabalho por força do artigo 769 Consolidado:
1- Apresente, quanto ao período relativo ao processo
produtivo nos respectivos empreendimentos em Boquira e
Santo Amaro, OS PRONTUÁRIOS MÉDICOS INDIVIDUAIS
DE SEUS ANTIGOS E ATUAIS EMPREGADOS;
2- Apresente, quanto ao período relativo ao processo
produtivo nos respectivos empreendimentos em Boquira e
Santo Amaro, cópia do PCMSO; dos documentos de registro do SESMT da empresa; dos documentos destinados a
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informar ao Órgão Previdenciário a respeito da exposição
aos agentes de risco para efeito de aposentadoria especial
do empregado;
3- Apresente, quanto ao período relativo ao processo
produtivo nos respectivos empreendimentos em Boquira e
Santo Amaro, cópia dos contratos mantidos com empresas
terceirizadas prestadoras de serviços;
4- Apresente cópia do contrato em que se consubstanciou a sucessão da Cobrac pela Plumbum, com a aquisição
da mina de exploração de minério em Boquira e da fábrica
em Santo Amaro;
5- Apresente, quanto ao período relativo ao processo
produtivo nos respectivos empreendimentos em Boquira e
Santo Amaro, cópia do contrato social da Plumbum e suas
sucessivas alterações.
6- Na hipótese de não exibição pela empresa ré no prazo fixado por V.Exª, requer seja aplicada a incidência do
art. 359 do CPC e, sucessivamente, determinada a busca e
apreensão dos documentos acima relacionados.
6. DOS REQUERIMENTOS
a) a citação da empresa ré, para, querendo, contestar a
presente, no prazo legal, ou se sujeitar aos efeitos da revelia e
confissão;
b) seja julgada a presente ação totalmente procedente,
condenando-se a requerida ao pagamento das custas judiciais;
c) a intimação pessoal e nos autos do Ministério Público do
Trabalho, na forma do art. 84, inciso IV, da Lei Complementar
n.º 75/93 de 20/05/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da
União), bem como do art. 236, parágrafo 2.º, do Código de Processo Civil;
d) a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente o depoimento pessoal dos sócios da empresa Ré, sob pena de confissão.
Atribui-se à causa o valor de R$ 1.000,00 para fins de alçada.
Nestes termos,
Revista do Ministério Público do Trabalho na Bahia - nº 5 - 2015

281

Pede deferimento.
Salvador, 19 de novembro de 2013.
SÉFORA GRACIANA CERQUEIRA CHAR
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NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA
CONJUNTA DOS MINISTÉRIOS
PÚBLICOS DO TRABALHO E DO
ESTADO DA BAHIA
Virginia Maria Veiga de Senna
Marcia Rabelo Sandes
Renata Barros Dacach Assis
CONSIDERANDO o princípio vetor da dignidade da pessoa
(art. 1º, inciso III, da Constituição da República);
CONSIDERANDO que é “dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” (art.
227, caput, da CF/88);
CONSIDERANDO o que preconiza o ECA – Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei nº 8.060/1990) quanto ao dever
da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder
público de assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, estabelecendo, no seu parágrafo único, que essa
garantia de prioridade compreende primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; precedência de
atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
preferência na formulação e na execução das políticas sociais
públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas
áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.
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CONSIDERANDO a proibição “de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos” (art. 7º, XXXIII, da CF/88);
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público e da coletividade a defesa e a proteção da criança e do adolescente, sobretudo contra a exploração, incluindo a do trabalho infantojuvenil, mediante “um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios” (art. 86, CF/88), tendo como
diretriz a municipalização do atendimento (art. 88, I, CF/88);
CONSIDERANDO que, de acordo com a Convenção nº 182
da OIT – Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil, são consideradas entre as piores formas de trabalho
infantil a exploração sexual e qualquer outro trabalho suscetível de prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança;
CONSIDERANDO que de acordo com o art. 24, inciso XIV,
da Constituição Federal, Compete à União, aos Estados e ao
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e
integração social das pessoas portadoras de deficiência;
CONSIDERANDO os termos do Decreto Federal de nº
5.296/2004, o qual regulamenta as Leis de nos 10.048/2000 e
10.098/2000, e que estas preconizam normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e ainda
a Lei Federal de nº 8.213/91 que assegura às pessoas com
deficiência e aos reabilitados da Previdência Social reservas de
vagas para postos de trabalho nas empresas que possuam
100 (cem) ou mais empregados, estabelecendo cotas em percentuais que variam de 2% a 5% conforme o número total de
empregados;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 5.296/2004 estabelece
no seu art.23, verbis: “Os teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, casas de espetáculos, salas de conferências e similares reservarão, pelo menos, dois por cento da
lotação do estabelecimento para pessoas em cadeira de rodas,
distribuídos pelo recinto em locais diversos, de boa visibilida-
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de, próximos aos corredores, devidamente sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e a obstrução das saídas,
em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da
ABNT”. “... §4o Nos locais referidos no caput, haverá, obrigatoriamente, rotas de fuga e saídas de emergência acessíveis, conforme padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT,
a fim de permitir a saída segura de pessoas com deficiência ou
com mobilidade reduzida, em caso de emergência”, bem como
o disposto no seu art. 13: “Orientam-se, no que couber, pelas
regras previstas nas normas técnicas brasileiras de acessibilidade, na legislação específica, observado o disposto na Lei de
nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e neste Decreto:... II - o
Código de Obras, Código de Postura, a Lei de Uso e Ocupação
do Solo e a Lei do Sistema Viário;...”
CONSIDERANDO que a Convenção Internacional sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificada no Brasil com equivalência à emenda constitucional (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Decreto nº
6.949/2009, do Executivo), representa um novo marco regulatório de cidadania para as pessoas com deficiência no país e
no mundo, e reconhece, entre outros direitos, a importância
da acessibilidade aos meios físico, social, econômico e cultural,
à saúde, à educação e à informação e comunicação, para possibilitar às pessoas com deficiência o pleno desfrute de todos
os direitos humanos e liberdades fundamentais;
CONSIDERANDO a Convenção n° 159, da Organização Internacional do Trabalho - OIT, sobre Reabilitação Profissional e
Emprego de Pessoas Deficientes, ratificada pelo Brasil, que
visa promover oportunidades de emprego para as pessoas deficientes no mercado regular de trabalho;
CONSIDERANDO que o dever estatal de atribuir efetividade
aos direitos fundamentais de índole social qualifica-se como
expressiva limitação à discricionariedade administrativa;
CONSIDERANDO a Copa do Mundo de 2014 que será realizada no Brasil, tendo Salvador como uma das suas cidades
sede, e o dever dos entes estatais em coibir o Trabalho Infantil,
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promover oportunidade de emprego e assegurar meios de
acessibilidade aos deficientes, inclusive nos grandes eventos;
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.663, de 5 de junho de
2012 (Lei Geral da Copa), estabelece no seu art. 29, inciso I,
letra b, a realização de uma campanha pelo trabalho decente
nos eventos esportivos, bem como que o inciso III prevê a importância do combate ao racismo no futebol e da promoção da
igualdade racial nos empregos gerados pela Copa do Mundo;
CONSIDERANDO a condição do Ministério Público como
agente apto a promover a defesa dos interesses coletivos e difusos em favor da coletividade, e, ainda, legitimado, nos exatos
termos do art. 129, inciso III, da Constituição da República,
inclusive, a movimentar o Poder Judiciário com vistas à obtenção dos provimentos judiciais que se apresentem necessários à
tutela dos valores, interesses e direitos individuais homogêneos e da coletividade, no que tange à promoção dos direitos
humanos, especialmente no que tange à vida, à saúde e à integridade física e psíquica, à proteção da infância e da juventude, à regularização das relações de trabalho, à defesa do
trabalho decente, ao combate da exploração sexual e da criminalidade, à promoção da inclusão dos portadores de deficiência e, em suma, à garantia do acesso e gozo dos direitos afetados pela inexecução governamental dos deveres jurídicos constitucionais,
Os MINISTÉRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA E
DO TRABALHO RECOMENDAM ao MUNICÍPIO DE SALVADOR, o seguinte:
1. Incluir nos contratos firmados entre empresas privadas
e o Município de Salvador, por meio da Prefeitura, órgão ou
empresa municipal cláusula relativa à proibição de utilização
de mão de obra de crianças e/ou adolescentes, estes, em especial, os menores de 18 (dezoito) anos, para os serviços de montagem de estruturas, de vigilância, limpeza e conservação dos
ambientes;
2. Incluir nos alvarás, concedidos aos vendedores ambulantes cadastrados para atuar na comercialização de produtos
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nas áreas de Fan Fest e Public Views, informação sobre a proibição da utilização da mão de obra de crianças e adolescentes;
3. Realizar de cursos sobre os malefícios do trabalho infantil para os vendedores ambulantes, catadores avulsos de resíduos sólidos e membros das cooperativas de resíduos sólidos;
4. Fixar unidades para funcionamento de plantão integrado
destinado a servir de apoio à atuação e ao monitoramento a
cargo dos representantes dos órgãos incumbidos da Rede de
Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conselho
Tutelar, DERCA, Defensoria Pública, DAI e outros) nos locais
de exibição dos jogos - Public Views e Fan Fest, nos circuitos
de carnaval e das festas juninas;
5. Informar à população sobre a presença da unidade do
plantão integrado nos locais de exibição dos jogos e no seu entorno;
6. Dotar os Conselhos Tutelares de veículos, celulares e
equipamentos de informática necessários ao seu bom funcionamento;
7. Manter em funcionamento algumas creches ou escolas
públicas, das comunidades/bairros de origem dos trabalhadores ambulantes cadastrados para atuar nas Fan fest e Public
Views, a fim de serem utilizadas como espaços de convivência
de forma a fomentar a permanência das crianças e dos adolescentes vinculados às famílias dos vendedores ambulantes nos
bairros de origem;
7.1. Utilizar os espaços das creches e escolas públicas
acima referidas - em especial nos locais próximos aos Public Views, Fan Fest e circuitos festivos - como locais de
exibição dos jogos e atividades lúdicas voltadas para as
crianças e adolescentes;
8. Ampliar a estrutura de atendimento, bem como o número de vagas, dos Centros de Convivência, buscando ouvir as
sugestões de melhorias junto aos usuários dos serviços;
9. Realizar a divulgação prévia dos espaços de convivência,
por meio de material impresso, no momento do cadastramento, e da mídia em geral (rádios comerciais e comunitárias, jorRevista do Ministério Público do Trabalho na Bahia - nº 5 - 2015
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nal, televisão, etc.);
10. Divulgar as determinações contidas na Lei Municipal n°
7.779/2009 que dispõe sobre a vedação de funcionamento de
estabelecimentos que se utilizem da mão de obra infantil e/ou
adolescente no Município do Salvador e cria sanções administrativas bem como do Decreto Municipal n° 20.565 de 05 de
fevereiro de 2010 que a regulamentou;
11. Veicular campanha de combate ao trabalho infantil na
mídia, a partir deste mês de abril, dando destaque para as
medidas punitivas previstas na Lei Municipal nº 7.779/2009;
11.1. Conforme previsto no art. 2° da Lei Municipal nº
7.779/2009, são as seguintes as medidas punitivas aplicadas aos infratores da referida Lei:
a) multa em valor não inferior a R$ 100,00 e não
superior a R$ 10.000,00, na forma a ser estabelecida
em regulamento;
b) suspensão do Alvará de Licença ou de Autorização, por período não inferior a 15 e não superior a 90
dias, de acordo com a gravidade da infração;
c) cassação do Alvará de Licença ou de Autorização.
11.2. No caso da infração a ser cometida por quem
exerce comércio e/ou prestação de serviços eventuais em
logradouros públicos durante o Carnaval e demais festas
populares, a sanção imposta será o impedimento de concessão de novo Alvará de Licença ou de Autorização, pelo
período de 24 meses.
11.3. Sem prejuízo das sanções previstas na presente
Lei e do processo administrativo regular, de imediato, poderão ser adotadas as medidas de embargo, interdição ou
apreensão de mercadorias observadas às disposições da Lei
Municipal nº 5.503/99, nos casos de flagrante no cometimento da infração, em se tratando especialmente do comércio e/ou serviços eventuais, por ocasião do Carnaval e
demais festas populares.
12. Fiscalizar a aplicação da Lei Municipal nº 7.779/2009,
durante o período da COPA, em especial nos espaços de exibi-
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ção dos jogos. Esta atividade deve ser realizada pelos funcionários, devidamente treinados, do órgão municipal competente, que deverão adotar as medidas punitivas previstas na Lei
Municipal nº 7.779/2009, quando da identificação da exploração de mão de obra de crianças e adolescentes;
13. Veiculação das campanhas de combate ao trabalho infantil nas áreas de Fan Fest, Public Views e circuitos festivos;
14. Vincular a concessão de exclusividade de venda de
produtos de Cervejaria(s) à adoção de medidas que impeçam a
utilização de mão de obra infanto-juvenil na venda de bebidas,
a exemplo da aposição nos equipamentos utilizados pelas cervejarias (isopor, freezers), bem como no fardamento dos vendedores adesivo ou impressão fazendo referência à proibição
da utilização da mão de obra de crianças e adolescentes na
atividade;
15. Fazer a impressão nos uniformes de identificação dos
vendedores ambulantes, bem como de adesivo nos isopores ou
bancas de venda padronizada dos produtos, de mensagem fazendo referência à proibição da utilização da mão de obra de
crianças e adolescentes na atividade;
16. Informar aos vendedores ambulantes acerca das ações
promovidas pela Prefeitura Municipal para combater a utilização da mão de obra de crianças e adolescentes, quando do cadastramento dos mesmos, i.e, da existência dos Centros de
Convivência e das creches em funcionamento, divulgação da
legislação e das penalidades a que estão sujeitos no caso de
inobservância da lei, a exemplo do que estabelece o § 1º da Lei
Municipal nº 7.779/2009, a qual assevera que no caso da infração ser cometida por quem exerce comércio e/ou prestação
de serviços eventuais em logradouros públicos durante o Carnaval e demais festas populares, a sanção imposta será o impedimento de concessão de novo Alvará de Licença ou de Autorização, pelo período de 24 meses;
17. Efetuar cadastramento prévio de catadores avulsos de
resíduo sólidos, capacitando-os quanto à proibição de utilização de mão de obra de crianças e adolescentes, bem como faRevista do Ministério Público do Trabalho na Bahia - nº 5 - 2015
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zendo a aposição nos respectivos uniformes de mensagem relativa à proibição do trabalho infantil na atividade;
18. Estruturar os pontos de coleta de resíduos sólidos, vinculando a concessão de tais pontos à não aquisição de material reciclável das mãos de crianças e adolescentes, bem como
fazendo a aposição nos pontos de coleta de adesivo, banner ou
faixa informando a proibição do trabalho infantil na atividade;
19. Incentivar e apoiar as cooperativas de coleta de resíduos sólidos, priorizando-as quando da coleta do material,
tendo como contrapartida o compromisso de não utilização da
mão de obra de crianças e adolescentes na atividade, bem como a divulgação das campanhas de combate ao trabalho infantil e à exploração sexual de crianças e adolescentes;
20. Divulgar o Decreto Municipal n° 24.202 de
03/09/2013 que determina que os órgãos e entidades da administração zelem pelo cumprimento das normas da Lei Federal n° 8.213, de 24 de outubro de 1991, relativas à reserva de
percentual de postos de trabalho destinados às pessoas com
deficiência;
20.1. Os órgãos e entidades da Administração Municipal deverão zelar, nas respectivas licitações e nos contratos
administrativos, pelo cumprimento das normas da Lei Federal n° 8.213, de 24 de outubro de 1991, que determina a
reserva de percentual de postos de trabalho destinados a
pessoas com deficiência;
21. Assegurar acessibilidade arquitetônica e de comunicação nos principais pontos turísticos, espaços das atividades do
Megaevento, como hotéis, aeroporto, rodoviária e porto e no
seu entorno, assegurando transportes públicos acessíveis nos
moldes do Decreto Federal nº 5.296/04, que regulamentou as
Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade
de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de
dezembro de 2000, observando os critérios técnicos estabelecidos nas NBRs – Normas Brasileiras da ABNT – Associação
Brasileira de Normas Técnicas e demais normas estaduais e
municipais que tratem de acessibilidade e mobilidade;
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22. Disponibilizar a tecnologia assistiva e a tecnologia da
informação e comunicação para que prestem apoio ou complementem certas funcionalidades para pessoas com deficiência;
23. Disponibilizar materiais informativos em braile e com
letras em alto relevo para garantir o acesso das pessoas com
deficiência visual às informações sobre a COPA do Mundo
2014;
24. Garantir a presença de intérpretes da língua de sinais
brasileira [Libras] nas transmissões e o recurso de áudio descrição dos jogos e nos eventos relacionados com a COPA do
Mundo de 2014.
Salvador, 05 de maio de 2014
VIRGINIA MARIA VEIGA DE SENNA
Procuradora Regional do Trabalho e Coordenadora da
Coordinfância do Ministério Público do Trabalho Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região/BAHIA
MARCIA RABELO SANDES
Promotora de Justiça da 5ª Promotoria da Infância e
Juventude
RENATA BARROS DACACH ASSIS
Promotora de Justiça da 3ª Promotoria da Infância e
Juventude
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PARECER A RECURSO ORDINÁRIO
ETERNIT S.A.
RECURSO ORDINÁRIO Nº 004580064.2009.5.05.0101
RECORRENTES: ETERNIT S.A. E ELOISIO RIBEIRO
SILVEIRA
RECORRIDOS: OS MESMOS

PARECER
Reclamante e reclamada recorrem ordinariamente da sentença (fls. 406/410) da lavra da MM. Juíza Titular da Vara Federal do Trabalho de Simões Filho.
Observados os pressupostos de admissibilidade de ambos
os recursos. Contrarrazões recíprocas e oportunas.
RECURSO DO RECLAMANTE
I - Da preliminar de nulidade processual por cerceamento do direito de defesa
1) Suscitada após o indeferimento do pedido da realização de nova prova pericial.
Rejeita-se. Não há previsão legal da realização de nova perícia pelo fato da perícia ser contrária à pretensão da parte,
pois somente quando o laudo não esclarece suficientemente o
Juízo sobre o fato objeto da prova técnica é que a nova perícia
se torna obrigatória sem, no entanto, ser declarada a nulidade
da primeira.
No caso sob exame, a situação já se encontrava suficienteRevista do Ministério Público do Trabalho na Bahia - nº 5 - 2015
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mente esclarecida, não se enquadrando, pois, na hipótese do
art. 437, do CPC, ou seja, o contexto probatório já apresentava
todos os esclarecimentos necessários para o julgamento do
feito quanto ao objeto da perícia.
Não há violação de preceito legal e o laudo não apresenta
vício capaz de lhe tirar a credibilidade, inexistindo, assim, a
nulidade suscitada.
2) Suscitada por cerceamento de defesa pelo indeferimento de interrogatório e ou dispensa de prova testemunhal.
Em atenção ao art. 130, do CPC, o magistrado tem a prerrogativa legal da dispensa da prova que se apresenta inútil para a solução do litígio.
A presente instrução se deu através de diversos documentos, os quais consistem em meios probatórios e informações
suficientes para o convencimento do Juízo.
A matéria de fato controvertida está suficientemente esclarecida.
II - Mérito
Partindo do pressuposto da correção do laudo pericial,
a sentença laborou em equívoco, data venia, ao não reconhecer a existência da doença ocupacional do tipo placas
pleurais instalada no organismo do reclamante e o respectivo nexo causal - exposição ao amianto por conta do trabalho prestado no estabelecimento da reclamada – cujo
fato não regride. De fato, a perícia parte da inexistência de
placas pleurais, em total desalinho com o contexto probatório,
e também se equivoca ao não considerar placas pleurais como
uma patologia específica, tal como a asbestose e o câncer.
Confira-se:
O reclamante laborou para a reclamada por 15 anos e quase um mês, de 25.03.1968 a 06.04.1983, numa época em que
imperava o descuido com a saúde e a segurança no meio ambiente de trabalho, inclusive no que toca ao empreendimento
da reclamada, como é de conhecimento público. Vale ressaltar,
que anteriormente à edição da Portaria nº 3.214/78 não havia
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sequer regulamentação específica para prevenção a acidentes
de trabalho, sendo que a NR 15, que trata das atividades e
operações insalubres, e do amianto no seu anexo 12, o qual
discorre sobre poeiras minerais, ainda vem sendo objeto de
alteração ao longo do tempo. Esse anexo 12, na parte que trata
do amianto foi instituído pela Portaria SSST nº 1 de 1991, onde se contata a proibição de alguns tipos de amianto no Brasil.
O reclamante exercia a função de servente, cujas atividades o colocavam exposto diretamente ao amianto, produto que
expõe a saúde das pessoas a graves doenças e por isso mesmo
o seu uso é controlado e em muitos países já foi banido definitivamente.
Esqueceu-se o Sr. Perito do Juízo de que houve emissão de
CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho pelo CESAT –
Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador, conforme documento que se encontra nos autos às fls. 41/42. Ali está consignado que a parte do corpo atingida foi a pleura, o agente
causador foi o amianto, a inalação de poeira amianto como a
descrição geradora da doença, PLACAS PELURAIS BILATERAIS INCLUSIVE EM DIAFRAGMA como a descrição da doença
e PLACAS PLEURAIS RELACIONADAS AO AMIANTO como o
diagnóstico.
O PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido pela
empresa reclamada em 04.02.2009 (doc. de fls. 178/180), está
reconhecido pela própria a exposição ao amianto crisotila.
O Sr. Perito ainda desprezou o resultado do exame radiológico (fls. 328) e da tomografia computadorizada de tórax (fls.
329) que acompanham o seu laudo pericial de fls. 300/327.
O que diz a literatura médica acerca da doença – PLACAS
PELURAIS:
As placas pleurais são alterações fibróticas decorrentes do
contato das pleuras com o asbesto, o qual provoca uma fibrose
na pleura parietal podendo também atingir a pleura visceral e
o diafragma. As placas pleurais são normalmente assintomáticas, que conforme a espirometria realizada em 2009, demostra
que não provoca incapacidade. A seguir encontramos a definiRevista do Ministério Público do Trabalho na Bahia - nº 5 - 2015
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ção e diagnóstico da doença pleural pelo asbesto, conforme o
MINISTÉRIO DA SAÚDE; Pneumoconioses: Saúde do Trabalhador Protocolos de Complexidade Diferenciada Série A. Normas e Manuais Técnicos; Editora do Ministério da Saúde, Brasília/DF-2006, pag. 34 e 35.
Doença pleural pelo asbestos:
Definição: fibrose da pleura parietal e/ou visceral, consequente à
exposição a poeiras com fibras de asbesto. As alterações pleurais relacionadas ao asbesto podem se apresentar como espessamentos
pleurais circunscritos (placas pleurais) ou difusos, com ou sem calcificações, derrame pleural, atelectasia redonda e por estrias fibrosas
pleuro-parenquimatosas.
Ocupações de risco: trabalhadores em mineração e transformação de
asbesto (fabricação de produtos de cimento-amianto, materiais de
fricção, tecidos incombustíveis com asbesto, juntas e gaxetas, papéis
e papelões especiais) e consumo de produtos contendo asbesto.
Métodos diagnósticos:
 História ocupacional de exposição a poeiras com fibras
de asbesto.
 História clínica com sintomatologia respiratória pobre.
As placas pleurais costumam ser assintomáticas. O espessamento pleural difuso, quando moderado ou extenso cursa com sintomas de restrição funcional – dispneia
aos esforços. O derrame pleural pode ser assintomático
ou apresentar sintomas de dor torácica, febre, dispneia
aos esforços.
 Radiografia simples de tórax interpretada de acordo
com os critérios da OIT 2000.
 Tomografia computadorizada de alta resolução.
Principais características: os espessamentos pleurais circunscritos
ou placas pleurais são áreas focais de fibrose irregular, praticamente
desprovidas de vasos e células, assim como de sinais de reação inflamatória que surgem primariamente na pleura parietal, sendo mais
frequentemente visualizadas nas regiões póstero laterais da parede
torácica e também nas regiões diafragmática e mediastinal. É a doença mais frequente decorrente da inalação da fibra de asbesto. O
espessamento pleural difuso é uma doença que acomete a pleura visceral, não apresenta um formato específico, varia na largura entre
1mm e 1cm ou mais, é geralmente bilateral e com frequência se associa a estrias fibróticas que adentram ao parênquima. É menos específico da exposição ao asbesto e pode aparecer como sequela de
uma reação inflamatória causada por outras doenças. O espessamen-
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to pleural pode se estender a áreas dos septos interlobares e interlobulares, geralmente consequente a derrame pleural, provocando
uma torção de área do parênquima pulmonar, que fica enrolado e
atelectasiado, dando origem a uma imagem arredondada, denominada de atelectasia redonda. O derrame pleural pelo asbesto pode
ocorrer a qualquer tempo da exposição e apresenta características
de exsudato. Frequentemente é hemorrágico, com presença de leucócitos, células mesoteliais e eosinófilos. Geralmente é assintomático, mas pode cursar com dor pleurítica e febre. Pode durar vários
meses, ser uni ou bilateral e recorrer.
Diagnóstico diferencial: placas pleurais isoladas, notadamente as
placas diafragmáticas são altamente sugestivas de exposição ao
asbesto. Placas de parede têm como principais diagnósticos diferenciais a gordura subpleural, as sombras musculares e fraturas de costela. O espessamento pleural difuso pode ter outras causas, tais como sequela de tuberculose pleural, cirurgia, trauma torácico ou reação a drogas. No diagnóstico diferencial do derrame pleural é importante lembrar a tuberculose pleural e derrames neoplásicos.

Placas pleurais, em suma, são alterações pleurais benignas
derivadas da exposição ao asbesto, podendo estar presentes
com ou sem a presença de asbestose. Já a asbestose é a fibrose do parênquima intersticial pulmonar decorrente da exposição ao asbesto. São duas alterações distintas, porém relacionadas, podendo ocorrer simultaneamente ou não, conforme o
descrito por MEIRELLES em seu ensaio: Alterações pleurais e
parenquimatosas relacionadas com a exposição ao asbesto:
Ensaio pictórico; publicado na Revista Portuguesa de Pneumologia, Vol. XI, Nº 5, Setembro/Outubro 2005, pág. 480.

As Placas Pleurais têm crescimento lento e tendência
a calcificar com o passar dos anos, em cerca de 5 a 15
% dos casos,3,14. A maior parte das placas ocorre na
ausência de asbestose. O oposto não é verdadeiro: raramente se detecta asbestose na ausência de Placas
Pleurais.4,17.
A classificação de doenças relacionadas ao trabalho está
definida na literatura com entidades diferenciadas, conforme o
próprio CID-10 em Asbestose (CID-10 J60.-) e Placas Pleurais
(CID-10 J92.-). O quadro demonstra essa classificação, retirado do artigo de CAPELOZZI, Vera Lúcia; Asbesto, asbestose e
Revista do Ministério Público do Trabalho na Bahia - nº 5 - 2015
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câncer: critérios diagnósticos; J Pneumol, 27(4) – jul-ago de
2001.

QUADRO 1
Doenças relacionadas ao asbesto
Doença
Associação
Alterações pleurais não neoplásicas
+
 Derrame pleural
 Espessamento pleural difuso
 Placa pleural
Atelectasia redonda
+
Asbestose (fibrose intersticial)
+
Câncer de pulmão
+
Mesotelioma maligno (pleura, peritônio)
+
Portanto, as placas pleurais significam doença, um tipo
de patologia, e o reclamante é portador da mesma.
Quanto à causalidade, as placas pleurais representam o
contato do trabalhador com a fibra de amianto, segundo a publicação de CAPELOZZI, Vera Lúcia; Asbesto, asbestose e câncer: critérios diagnósticos; J Pneumol 27(4) – jul-ago de 2001.
Histologicamente, placas pleurais associadas ao asbesto são caracterizadas por lesões pouco celulares, extensa colageinização através de
fibras em característico arranjo em basket woven, delimitadas por
fino revestimento de células mesoteliais. O envolvimento da pleura
parietal é uniforme, com mínimo espessamento da pleura visceral,
não havendo, porém, adesões entre os dois folhetos. Calcificações
pleurais frequentemente se desenvolvem sobre essas lesões fibrohialinas ao longo do curso de exposição. A patogênese das placas
pleurais é baseada no efeito direto das fibras que alcançam o espaço
pleural(16). Tendem a aumentar lentamente de tamanho durante
décadas e raramente podem levar ao aparecimento do mesotelioma
maligno difuso.
A causalidade entre as placas pleurais e o asbesto está
bem descrita na literatura. Ademais, o Ministério da Saúde
classifica as placas pleurais como enquadradas no Grupo I da
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classificação de Schilling, conforme DOENÇAS RELACIONADAS
AO TRABALHO; Manual de Procedimentos para os Serviços de
Saúde; Série A. Normas e Manuais Técnicos; nº 114 Brasília/DF
– Brasil 2001, pág. 558.
Em trabalhadores expostos a poeiras de asbesto o desenvolvimento
de derrame pleural e placas pleurais deve ser considerado como relacionado ao trabalho, enquadrando-se no Grupo I da Classificação
de Schilling, em que o trabalho ou a ocupação são causas necessárias.
Na análise dos documentos colacionados aos autos encontramos, além da CAT emitida pelo CESAT, o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP emitido pela empresa reclamada, evidenciando a exposição do trabalhador a cimento-amianto, ao
longo dos anos em que trabalhou para a Eternit/SA – reclamada.
Complementando-se, ainda, esta assertiva da causalidade,
cumpre esclarecer que, afora a exposição ao amianto, também
podem ser causas das placas pleurais a tuberculose e traumatismo, porém estas seriam de fácil identificação, segundo a
literatura médica.
Como, então, é possível se afastar o nexo causal: doença – trabalho?!
Sobre a sintomatologia, não há prova de que o reclamante
já tenha desenvolvido qualquer sintoma. Outrossim, não está
incapacitado para o trabalho. Tais circunstâncias, no entanto,
não importam na ausência da doença, que, como visto, existe
e dela pode decorrer outra doença (exemplo: desenvolvimento
de asbestose câncer de pleura – mesotelioma, ou câncer de
pulmão). Poderá, ainda, emergir a incapacidade, caso a doença
se estenda ou progrida (exemplo: incapacidade pulmonar).
Há que se registrar, ainda, que PLACAS PLEURAIS CONSISTEM EM UM MARCADOR DE EXPOSIÇÃO, ou seja, o portador desta doença tem maior probabilidade de desenvolver
asbestose e ou câncer do que qualquer outro indivíduo que
não padeça desta doença.
Repete-se que o espessamento pleural está evidenciado
tanto no Raios-X de Tórax como na Tomografia ComputaRevista do Ministério Público do Trabalho na Bahia - nº 5 - 2015
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dorizada de Alta Resolução realizada na época da perícia
médica.
RX DE TORAX:
Impressão diagnostica:
 Profusão categoria O/0, de acordo com os critérios
da OIT.
 Espessamento pleural difuso bilateral com largura
máxima de 0,6 cm.
A TC do tórax de alta resolução:
Analise:
 Caixa torácica simétrica.
 O parênquima pulmonar normal. sem evidencias de
processo intersticial infiltrativo ou lesão de vias aéreas.
 Não ha linfonodos aumentados de tamanho.
 Verifica-se espessamento pleural multissegmentar
difuso e extenso em ambos os hemitóraces com superfície predominantemente lisas e por vezes onduladas, contendo depósitos grosseiros de cálcio,
mensurando 0,9 cm na região mais engrossada.
Não há evidencia, todavia, de efusão pleural.
O espessamento pleural difuso bilateral com superfícies lisas e às vezes onduladas com depósitos grosseiros de cálcio
são alterações características da exposição ao asbesto. Conforme publicação de CAPELOZZI, Vera Lúcia; Asbesto, asbestose e câncer: critérios diagnósticos; J Pneumol 27(4) – jul-ago
de 2001.
As placas pleurais, ao mesmo tempo em que são marcadores mais
comuns de exposição ao asbesto(15), constituem-se em DRA (doenças relacionadas ao asbesto). Todas as fibras de asbesto têm igual
capacidade de induzir placas pleurais, porém a extensão das placas
não apresenta relação clara com exposição cumulativa. À macroscopia são lesões circunscritas, levemente sobrelevadas, esbranquiçadas,
irregulares, encontradas na pleura parietal e, raramente, na pleura
visceral(11). Podem ser pequenas ou extensas, comumente localizadas nos segmentos laterais e posterior das zonas médias dos pulmões, onde então acompanham o contorno das costelas e do dia-
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fragma. Comumente, elas acompanham as fissuras lobares e podem
invadir o mediastino e pericárdio, raramente, porém, comprometendo os ápices ou sulco costofrênico.

Sobre as placas pleurais o Dr. René Mendes, entende que
seu diagnóstico é feito mediante exames radiológicos e história
ocupacional de exposição, conforme descreve em seu Tratado:
Patologia do Trabalho; Editora Atheneu, 2ª edição, 2007,
pag.1372.
Calcificações em placas são também frequentes e podem conferir
uma aparência em “chama de vela”, quando suas bordas estão calcificadas. Além da exposição ao asbesto, placas pleurais calcificadas
ocorrem como consequência de tuberculose pleural antiga, empiema
pleural pregresso ou traumatismo de tórax com hemotórax. Todas
estas entidades podem ser facilmente descartadas pela historia clinica e pela presença eventual de calos ósseos costais.
A indenização por dano moral deriva da aplicação dos arts.
186 e 927, do Código Civil. Com efeito, para a configuração da
responsabilidade civil do empregador, gerando o dever de indenizar é necessário o reconhecimento do nexo causal entre o
acidente e o trabalho, bem como que o evento configure ato
ilícito com culpa ou dolo.
A indenização por dano material, in casu, não encontra
amparo, uma vez que não configurada qualquer das hipóteses
do art. 950, do Código Civil.
III - Conclusão
O parecer é pela rejeição de nulidade processual por cerceamento de defesa e pelo provimento parcial do recurso para
que a indenização por dano moral seja arbitrada em valor
nunca inferior a R$ 200.000,00, considerando-se para tanto a
capacidade econômica da empresa reclamada, a finalidade pedagógica da cominação e a extensão da ofensa, esta consubstanciada no sofrimento psíquico pelo acidente de trabalho consistente na doença ocupacional do tipo placas pleurais, efetivamente já instalada, e respectiva gravidade, porquanto se tratar de marcador de exposição.
RECURSO DA RECLAMADA
I – Prescrição
O tema acerca do prazo de prescrição para ajuizamento de
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ação de indenização por acidente do trabalho foi dirimido com
exatidão pelo Juízo de origem. Assim é que o prazo prescricional se inicia quando a vítima toma ciência do dano e pode avaliar sua real extensão e as consequências maléficas dele decorrentes, pois somente a partir daí é que ela poderá pedir, com
segurança, uma reparação.
Esse é o teor da Súmula 278 do STJ, segundo a qual o
termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é
a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.
Os autos indicam que o reclamante tomou efetiva ciência
do acidente com a emissão da CAT em 23.10.2008 (doc. de fls.
41/42) e a ação foi proposta em 13.05.2009 (carimbo de protocolo de fls. 01).
Ademais, adoto a posição defendida por Raimundo Simão
de Melo, no sentido de que a reparação por dano decorrente de
acidente de trabalho de crédito trabalhista não se trata de
crédito trabalhista e nem de reparação civil stricto sensu, pois
não envolve dano patrimonial material comum porque a reparação buscada decorre da violação de um direito humano fundamental inerente aos direitos da personalidade (integridade
física e psíquica, intimidade, dor, vergonha, etc.), a quem a
Constituição Federal, pela primeira vez, assegurou o direito à
indenização pelo dano material ou moral pertinente. A previsão desse direito, portanto, é constitucional, não se lhe podendo mais dar natureza de direito civil. Não se trata de mero direito trabalhista ou civil, repita-se, mas de direito de índole
constitucional fundamental, independentemente do ramo do
Direito em que praticada a ofensa. Os danos decorrentes são
pessoais, não se lhe aplicando, por isso, o prazo de três anos
(CC, art. 206, § 3º, inciso V), o qual se refere às reparações
civis inerentes aos danos causados ao patrimônio material
propriamente dito. O dano pessoal, ao contrário, atinge a pessoa humana nas suas diversas facetas.
Logo, deve-se aplicar subsidiariamente a regra geral que
contempla o prazo de dez anos (art. 205, do Código Civil) a
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partir da ciência inequívoca da lesão motivadora da pretensão
reparatória, cujo fato somente se caracteriza com a consolidação das lesões, com o aparecimento dos efeitos na capacidade
de trabalho, mediante diagnóstico médico pericial, emissão de
CAT e outros (Súmulas 230/STF e 278/STJ).
II – Mérito
Discute-se a ausência de dano e de ato culposo ou doloso,
bem como o valor da indenização por dano moral, cuja matéria
se encontra inteiramente abordada no recurso do reclamante
e, por conseguinte, prejudicada.
O opinativo é, pois, pelo improvimento do apelo empresarial.
Salvador, 25 de julho de 2012
VIRGINIA MARIA VEIGA DE SENNA
Procuradora Regional do Trabalho
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ACÓRDÃO RECURSO ORDINÁRIO
ETERNIT S.A.
1ª. TURMA
RECURSO ORDINÁRIO Nº 0045800-64.2009.5.05.0101
RecOrd
RECORRENTES: ELOISIO RIBEIRO SILVEIRA E ETERNIT
S.A.
RECORRIDOS: OS MESMOS
RELATOR: Desembargador MARCOS GURGEL
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO - Para a fixação do montante indenizatório deve-se levar
em consideração o seu caráter punitivo e pedagógico, bem como a
dimensão do dano sofrido, a capacidade do agente agressor e a situação social e econômica do ofendido.

ELOISIO RIBEIRO SILVEIRA, Reclamante, e ETERNIT
S.A., Reclamada, nos autos do processo em epígrafe em que
litigam entre si, interpõem Recurso Ordinário em face da sentença proferida às fls.406/410. As razões de Recorrente encontram-se às fls.416/448 e 455/466. Contrarrazões às
fls.477/494 e 496/504. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal. Manifestação do Ministério Público do
Trabalho às fls.512/427. É o relatório.
VOTO
Por questão de lógica processual, passo à análise dos Recursos Ordinários de forma conjunta.
PRELIMINAR DE NULIDADE
O Reclamante, em suas razões recursais, suscita a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, sustentando-se em
três causas de pedir distintas: a) indeferimento pelo juízo a quo
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da ouvida de testemunha invocada pelo Autor com o intuito de
relatar o ambiente de trabalho ao qual o obreiro estava submetido; b) indeferimento pelo juízo de piso do requerimento de intimação do perito para comparecimento à audiência para prestar esclarecimentos acerca do laudo pericial; c) óbice à presença do patrono do Reclamante na sala onde se realizou a perícia
médica.
Pugna para que seja declarada a nulidade processual, sob
pena de violação dos seguintes dispositivos: arts. 332, 336,
400, 425, 435 e 437 do CPC; arts. 5º, LIV e LV, 22, 24 e 133 da
CF e 7º, VI, “c”, da Lei 8.906/94.
Sem razão.
Nos termos do art. 131, do CPC, de aplicação subsidiária,
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo
as diligências inúteis ou protelatórias”.
No caso em comento, ao indeferir a prova oral, bem como o
comparecimento do perito à audiência para prestar esclarecimentos, a magistrada de piso agiu de forma fundamentada,
indicando os motivos que a levaram a tomar a referida decisão.
Assim, tendo em vista que, de fato, os motivos expostos –
em relação à prova oral, a julgadora entendeu que a matéria
controvertida já se encontrava suficientemente esclarecida,
máxime pela confissão da Acionada, ante a sua ausência à audiência (fl.405); tendo afirmado, ainda, quando do indeferimento do requerimento do Autor de comparecimento do à audiência, “que os esclarecimentos a serem prestados pelo expert deverão ser apresentados pela forma escrita, não acrescentando
ao deslinde do feito o seu depoimento pessoal” (fl.395) – justificam o indeferimento da produção dos referidos meios de prova,
restando evidenciada a natureza inútil e meramente protelatória das perquiridas diligências, não há que se falar em cerceamento de defesa capaz declaração de nulidade.
Ressalte-se, ainda, no tocante à prova oral, que, analisando
a ata de audiência na qual foi indeferida a sua produção
(fl.405), constata-se que o Reclamante não arguiu a nulidade
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ora aventada em momento oportuno, conforme preceituado pelo art. 795 da CLT, uma vez que sequer protestou acerca desse
tema na referida audiência.
Outrossim, o suposto óbice à presença do patrono do Reclamante na sala onde se realizou a perícia médica também
não se afigura suficiente ao reconhecimento da perquirida nulidade, porquanto, além de inexistente qualquer prova que corrobore tal alegação, sequer foi apontado qual seria o efetivo
prejuízo causado por tal fato, uma vez que não demonstrado
qualquer equívoco na metodologia utilizada pelo perito.
Por fim, mesmo sabendo que a jurisprudência do c. TST já
firmou posicionamento no sentido de que, havendo tese explícita sobre a matéria, torna-se desnecessária a referência expressa do dispositivo legal para fins de prequestionamento (OJSDI1-118), registro que os fundamentos adotados nesta decisão não implicam em quaisquer violações constitucionais e/ou
legais, notadamente quanto à alegação de contrariedade aos
seguintes dispositivos invocados pelo Recorrente: arts. 332,
336, 400, 425, 435 e 437 do CPC; arts. 5º, LIV e LV, 22, 24 e
133 da CF e 7º, VI, “c”, da Lei 8.906/94.
Rejeito a preliminar.
PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO TOTAL
Afirma a Reclamada, em seu recurso, que a pretensão do
Reclamante encontra-se prescrita desde 1985 (dois anos após a
rescisão do contrato de trabalho), nos termos do art. 7º, XXIX,
da CF e que, nos termos da Súmula 278 do STJ, não pode prevalecer o entendimento consubstanciado na sentença, que considerou a data de emissão da CAT (Comunicação de Acidente
de Trabalho) de fls.41/42 como termo inicial.
Razão não lhe assiste.
Consoante a Súmula nº 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional das ações de indenização por acidente de trabalho é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da
incapacidade laboral.
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Destarte, considerando que a única prova residente nos autos que aponta a ciência inequívoca do Reclamante acerca da
doença ocupacional é a CAT de fls.41/42, datada de
23.10.2008; ajuizada a presente ação em 13.05.2009, não há
que se falar em prescrição da pretensão autoral, mesmo prevalecendo a prescrição trabalhista.
Nada a reparar.
MÉRITO
DANOS MATERIAIS - PENSÃO MENSAL VITALÍCIA CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL
O Reclamante insurge-se contra parte da sentença que, sob
o fundamento de que não havia prova cabal quanto à incapacidade para o labor, indeferiu os pedidos de indenização por danos materiais, na forma de pensão vitalícia, e constituição de
capital.
Suscita a imprestabilidade do laudo pericial, afirmando que
a conclusão do mesmo (no sentido de que a alterações diagnosticadas não são típicas da doença do asbesto/amianto) contrariou, inclusive, o quanto esclarecido no corpo do laudo.
Assevera que os documentos anexados aos autos demonstram a existência de doença ocupacional caracterizada como
doença pleural ocasionada pelo asbesto e que, encontrando-se
o Demandante incapacitado para o labor “em decorrência de
vínculo tão nefasto que o levou a adquirir moléstia grave, placas pleurais bilaterais”, a Reclamada deve ser
Condenada no pagamento de indenização por danos materiais, a ser fixada em valores não inferiores a nove salários mínimos vigentes, mensais e vitalícios, a contar da data da ciência da doença. Requer, por fim, que seja determinada constituição de capital a fim de garantir o pagamento de pensão
mensal vitalícia.
Razão não lhe assiste.
No caso em comento, ainda que o laudo produzido por perito nomeado pelo juízo (fls.300/327) tenha concluído no sentido
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de que o Reclamante “tem alterações radiológicas que não consubstanciam diagnóstico de doença, haja vista a sua normalidade clínica, assim como não são típicas da doença fibrótica do
asbesto. Clinicamente ele é hígido e capaz”, entendo que há nos
autos elementos de prova suficientes ao reconhecimento de doença ocupacional.
Com efeito, além da CAT de fls.41/42, emitida pela CESAT,
relatando como diagnóstico provável “placas pleurais relacionadas ao amianto”, o raios-x e a tomografia computadorizada,
juntados como anexos do laudo pericial (fls.328/329) relatam a
existência de espessamento pleural difuso e bilateral, mensurando entre 0,6 a 0,9cm.
Desta forma, considerando que, consoante o próprio laudo,
“a placa pleural (...) é um estágio adiante da doença [asbesteose], correspondendo ao espessamento pleural localizado em
resposta inflamatória, à presença da fibra. Per si, não representa doença nova, senão um estágio mais avançado do processo e
têm como maior significado o seu reconhecimento como marcadores de exposição ao asbesto”; firmo o meu posicionamento
no sentido de que, ainda que inexistente incapacidade laborativa, houve lesão à saúde do empregado, lesão essa que, indubitavelmente, possui nexo de causalidade com o labor desenvolvido na Reclamada (Eternit), uma vez que, além de incontroversa a exposição do Reclamante ao amianto, o Decreto nº
3.048/99, em seu Anexo II, lista as doenças do sistema respiratório relacionadas com o trabalho (“Lista B”), dentre as quais
estão as placas pleurais (J92), decorrentes de “exposição ocupacional a poeiras de Asbesto ou Amianto”.
Outrossim, incontroverso nos autos que à época da relação
empregatícia (de 25.03.1968 a 06.04.1983) a Reclamada não
propiciava meios adequados para evitar ou pelo menos minimizar os efeitos nocivos do amianto contra a saúde do empregado,
resta evidenciada também a culpa da Acionada.
Ocorre, entretanto, que, no caso concreto, a referida lesão
não incapacitou o Reclamante, tampouco reduziu a sua capacidade de trabalho – constatação extraída não apenas da conRevista do Ministério Público do Trabalho na Bahia - nº 5 - 2015
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clusão do laudo pericial, mas também pelas informações prestadas pelo próprio Reclamante ao perito, no sentido de que,
após a rescisão contratual com a Reclamada, continuou laborando até 1996, até aposentar-se por tempo de contribuição
(fl.302) – razão pela qual entendo indevido os pedidos de pensionamento mensal e vitalício e, por conseguinte, de constituição
de capital.
Outro não pode ser o entendimento que se extrai do art.
950, caput, do CC, a seguir transcrito:
“Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não
possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou,
ou da depreciação que ele sofreu”. (destaques crescidos)
Indevido também o pleito de indenização por danos materiais decorrente de despesas com tratamento médico e exames,
uma vez que não demonstrados.
Mantenho a sentença.
DANOS MORAIS
Reclamante e Reclamada insurgem-se contra parte da sentença que deferiu indenização por danos morais no importe de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Ao passo que o Autor pretende a majoração do quantum indenizatório para valor não inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); a Demandada, sob o argumento de que não foram comprovados o dano, o nexo causal e a culpa ou dolo, requer que seja extirpada da sentença a referida condenação ou,
eventualmente, que seja reduzido o valor arbitrado.
Razão assiste ao Reclamante.
Conforme fundamentação exarada quando da análise de
item anterior, no caso concreto o conjunto probatório dos autos
demonstrou o preenchimento dos pressupostos legais da obrigação reparatória, quais sejam, o dano, o nexo causal e a conduta culposa da Reclamada (art. 186 do CC c/c o inc. X do art.
5º da CF), razão pela qual afigura-se devida a condenação da
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Reclamada no pagamento de indenização por danos morais
decorrente de doença ocupacional.
Cumpre destacar, inclusive, apenas a título de esclarecimento, que fato de não haver Normas Reguladoras editadas
pelo Ministério do Trabalho à época do vínculo de emprego entre as partes não se afigura capaz de elidir o reconhecimento da
culpa da Reclamada, ante o comportamento omisso da empregadora que, mesmo ciente dos riscos, não propiciou os meios
adequados para evitar os efeitos nocivos do amianto.
Por seu turno, para a fixação do montante indenizatório deve-se levar em consideração o seu caráter punitivo e pedagógico, bem como a dimensão do dano sofrido, a capacidade do
agente agressor e a situação social e econômica do ofendido. O
quantum indenizatório tem natureza compensatória e deve ser
proporcional e razoável ao evento danoso, não se podendo olvidar, entretanto, que a indenização não se destina à promoção
de uma elevação ao status social da vítima.
Desta forma, tendo em vista a fundamentação supra, bem
como os demais elementos de avaliação extraídos dos autos,
mormente ante a nocividade do agente (amianto) ao qual o Reclamante estava exposto (vide laudo pericial), entendo como
razoável e proporcional a majoração do valor da indenização
por danos morais para o importe de R$ 100.000,00 (cem mil
reais).
Sentença reformada para majorar o valor da indenização
por danos morais para o importe de R$ 100.000,00 (cem mil
reais).
Ante o exposto, REJEITO a preliminar de nulidade arguída
pelo Reclamante. No mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Ordinário interposto pelo Reclamante. NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário interposto pela Reclamada. Majorada a condenação, o valor atribuído à causa passa a ser R$
100.000,00 (cem mil reais) e custas de R$ 2.000,00 (dois mil
reais). Tudo nos termos da fundamentação supra.
Acordam os Desembargadores da 1ª TURMA do Tribunal
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Regional do Trabalho da 5ª Região, à unanimidade, REJEITAR
a preliminar de nulidade arguída pelo Reclamante. No mérito,
por maioria, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Ordinário interposto pelo Reclamante para majorar o valor da indenização por danos morais para R$100.000,00(cem mil reais) e,
vencida a Excelentíssima Desembargadora Marama Carneiro
que negava provimento ao recurso do reclamante. Por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Ordinário interposto pela Reclamada. Majorada a condenação, o valor atribuído à
causa passa a ser R$ 100.000,00 (cem mil reais) e custas de
R$ 2.000,00 (dois mil reais). Tudo nos termos da fundamentação do julgado.
Salvador, 29 de Outubro de 2012
Marcos Oliveira Gurgel
Desembargador Relator
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